


Det liberalistiske Norge? 
I en artikkel i Arbeiderbladet 02.07.93 
konstaterer tid ligere industriminister 
Finn Lied at den økonomiske politikken 
i Europa på 1980-tallet var preget av pri
vatisering, liberalisering og økt konkur
ranse. Den teknologiske utvikling bidro 
til denne utviklingen, men først og 
fremst var det politiske ideer som lå bak. 
Disse strømningene slo også inn over 
Norge - og som så ofte ellers i en unya n
sert og vulgær form. Hvorfor blir selv so
sialdemokratiet mer katolsk enn paven, 
spør Lied. 

Lied viser til liberaliseringen av kraft
markedet i Norge som et klassisk eksem
pel på dårlig håndverk i så måte - her 
har vi gått lenger i liberalisering enn i 
noe annet land. Lied advarte nå mot en 
etablering av to parallelle mobiltelefon
systemer - ett i Televerkets regi og ett i 
privat regi. Norge representerer et lite 
marked - to slike systemer basert på to 
landsdekkende og uavhengige infra
strukturer i et land som Norge er faglig 
helt uforsvarlig. Lied minner til slutt de 
entusiastiske etatsjefer at "elet ville være 
historieløst ikke å erkjenne at ele organi-

Alternativ 
energiforskning? 
- Norge har et moralsk ansvar for også å 
satse på alternativ energiforskning, selv 
om vårt eget energiforbruk er dekket. 
Energiforsyning er et viktig globalt an
liggende, men vår forskningssatsing på 
området har hittil vært beskjeden. 

Dette sier miljøvernminister Torbjørn 
Berntsen (Aftenposten 10.07.93). Bernt
sen mener at oljeselskapene etterhvert 
burde være interessert i å formidle andre 
energiformer enn olje og gass. Det tilsier 
at ele også satser egne ressurser på alter
nativ energiforskning - eventuelt stimu
lert gjennom egne forskningsavgifter. 
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Innspill 

sasjoner/selskaper ele bestyrer aldri ville 
vært skapt under liberaliseringens faner". 

Gjennombrudd i 
Stortinget? 
Stortingsdebatten om forskningsmeldin
gen i juni ble kort og utflytende. Men 
ifølge saksordføreren, stortingsrepresen
tant Marit Nybakk var den forutgående 
innstilling fra Kirke- og undervisnings
komiteen et "næringspolitisk gjennom
brudd" (DN 10.6.93). Forskningspolitikk 
er ikke kjent med at andre deler denne 
oppfatningen. 

Tidsskriftets død? 
Samtidens avtroppende redaktør, pro
fessor Trond Berg Eriksen, ga et pessi
mistisk bilde av den norske tidsskriftsitu 
asjonen nylig. Idealbildet av tidsskriftet 
som møteplass i den demokratiske of
fentligheten holder ikke, mente han . 
Den demokratiske såvel som vitenska
pelige offentligheten er død. I følge 
Dagbladet (l.9.93) la han noe desillusjo
nert til at "å få de styrende, vitenskapeli
ge fagidiotene til å skrive fo rståe lig 
norsk er i dag umulig", og la til at "spesi
alisering, profesjonalisering og fragmen
tering har gjort tidsskriftet til en utopi". 

Skal bonden betale? 
NLVFs siste langtidsplan for landbruks
forskningen er for tiden under revisjon. 
Et utvalg ledet av Randi Braathe, nest
leder i Bondelaget, leder dette arbeidet. 
I et intervju med Nationen (20/7) sier 
Braathe bl.a. at også norsk landbruk nå 
bør gå over fra å være en ren råvarepro
dusent til en større grad av viderefored
ling av produktene. Men forskerne gjor
de en alvorlig historisk feil på 1970-tallet 
- forskerne bidro til å berede grunnen 
for den overproduksjon som vi nå sliter 
med. 

Bygdeutvikling generelt bør få en mer 
sentral plass. Braathe lanserer også den 
noe uvante tanke at denne forskningen 
ikke alene skal være et statsanliggende -
også bonden må være med å finansiere 
landbruksforskningen. 

Egenkapital trengs 
Norske myndigheter har satset store be
løp på undervisning og kompetanse
oppbygging på flere teknologiområder 
som grunnlag for nye produkter og be
drifter. Vi ser nå også positive resultater 
av dette - bl. a. på IT-området. Men be
driftene er for små og står uten risikoka
pital til å få til en skikkelig oppfølging, 
ifølge Tor Andersen, leder for LOs næ
ringspolitiske avdeling. 

Bedriftene står i fare for å bli kjøpt 
opp av eller forsvinne til utlandet. An
dersen foreslår derfor at de statlige be
vilgninger til risikokapital firedobles -
f.eks. ved at SNDs egenkapitalpott økes 
fra 500 mill. kr til to milliarder. Innebæ
rer dette at LO nå ser på SND som det 
helt sentrale næringspolitiske virkemid
del, kan man spørre. 
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Fokus 

The medium 
is the message 

I februar i år møttes redaktørene for et 
førtitalls vitenskapelige tidsskrifter i 

medisin til konferanse i Stockholm om 
ele nordiske tidsskriftenes framtid. Bak
grunnen var en fe lles bekymring for at 
nordiske tidsskrifter systematisk nedvur
deres, når nordiske forskere eva lueres ut 
fra hvor de har publisert . Redaktørene 
ønsker å publisere gode nordiske manu
skripter på like betingelser med redak
tører utenfor Norden. De mener også at 
prestisjetunge amerikanske og britiske 
tidsskrifter trenger konkurranse fra and
re internasjonale tidsskrifter. Uten denne 
konkurransen blir refusjonsprosentene 
for høye, ventekøene for lange og mak
ten for stor i enkelte redaksjonelle mil
jøer. 

Forskning bedømmes i økende grad 
ut fra hvor resultatene blir publisert. Me
diet er budskapet: Tidsskriftets titte l for
te lle r den som skal eva luere artikkelen 
hvor høyt den skal vurderes. Man antar 
at arbeidet allerede er kontroll ert og be
dømt - gjennom tidsskriftets såkalte re
feree-orclning. I vår tids forskning er den 
kontinuerlige kvalitetskontro ll i stor grad 
flytte t inn i tidsskriftene. 

Hvert år får no rdiske forskere antatt et 
økende antall - nå nærmere 20.000 - ar
tikler i det store internasjonale evalue
ringsmaskineriet. Blant ele internasjonale 
tidsskriftene har vi cia medregnet 128 en
gelskspråklige tidsskrifter som har re
daksjon i Norden. I likhet med redak
tørene i Stockholm, synes vi det fortsa tt 
er grunn til å regne med de nordiske, 
også fra andre områder enn medisin . Til· 
tross for at ele har tapt anerkjennelse in
nenfor Norden. Til tross for at forsk
ningsrådenes ti<;lsskriftspolitiske engasje
ment for dem ser ut til å være kraftig 
svekket ele siste årene . Vi kommer til
bake til et nylig eksempel. 

En femtedel av ele 20.000 no rdiske ar
tildene publiseres i ele nordiske tidsskrif
tene . For ti år siden var andelen en tred
jede l. Tendense n er at no rdiske forskere 
forlater nordiske tidsskrifter - de publi
serer utenfor Norden. Til gjengjeld er det 
nå fl ere ikke-nordiske enn nordiske ar
tilder i de nordiske tidsskriftene. Også 
tidsskriftene blir mer "internasjonale", og 
det er i og for seg en positiv utvikling, 
de rsom kva litetsnivået samtidig holdes. 
Det er det som bekymrer redaktørene. 

De medis inske redaktø rene beslutte t å 
ikke agere alene, men å knytte seg til 

Nordiska foreningen f or vetenskapliga 
tidskr(fter, som ble stiftet i Roskilde i mai 
i år på en konferanse med 130 represen
tanter for tidsskrifter i humaniora , sam
funnsv itenskap, naturvitenskap og me
d isin. Formålet er å styrke ele nordiske 
tidsskriftene vitenskapelig, profesjonelt 
og økonomisk gjennom konferanser, 
kurs, nyhetsbrev og fe lles kompetanse
senter. 

Modellen er hentet fra de nordiske 
publiseringsnemncler (NOP), som er fel
lesorganer for de nordiske forskningsrå
dene. Særlig i naturvitenskap har lignen
de fe llestiltak for tidsskriftene tidligere 
vært svært ve llykkede. Fra subsidieav
hengighet har man brakt tidsskrifte ne 
fram til høy internasjona l kva litet og en 
utbredelse som gir netto eksportinntek
ter for nordisk forskningsøkonomi. 

Den nye foreningen er et direkte svar 
på at forskningsrådenes engasjement ut 
over den rene tidsskrifts-subsidiering nå 
er blitt borte . Foreningen tilbyr å fø re vi
dere samme modell innen en større 
tverrfagl ig ramme. For å gjøre det, trengs 
penger, og man har søkt en liten sum fra 
hvert aktuelt forskningsrådsorgan. Det 
første svaret foreligger nå (innen sam
funnsvitenskap) og er et avslag. 

Gir man støtte til tidsskrifter, bør man 
også ha en politikk fo r pengene. De n 
akkumulerte erfaring i de aktuelle orga
nene er at man sparer subsidier ved å 
bruke penger på fellestiltak som profe
sjonaliserer den redaksjonelle og øko no
miske driften. Har man glemt dette po
tensiale t, selv om tidsskriftenes samlede 
årsomsetning er 200 millioner kroner? 

Man kan selvsagt tenke seg en fram
tidig situasjon hvor nordiske forskere 
publiserer internasjonalt, uten at Norden 
selv bidrar med konkurransedyktige in
ternasjona le tidsskrifter. Men cia ville en 
mer e nn 10,0-årig tradisjon for nordisk 
samarbeid omkring vitenskapelige tids
skrifter samtidig være død. Utfordringen 
bør være å styrke tidsskriftene i en skjer
pet situasjon med økende maktkonsen
trasjon på den internasjonale publi
seringsa rena: Puhlish in a prestigious 
journal or perish. 

Gunnar Sivertsen 
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Sats på petroleumsforskning 
Direktør Ivar B. Ramberg, sjef for utforskning og petroleums

relatert FoU i Norsk Hydro, er bekymret for at varslede endringer 
i konsesjonsavtalene kan true vår ledende posisjon innenfor 

petroleumsteknisk ekspertise og forskning. Parallelt med den nå 25-
årige utvikling på norsk sokkel har det funnet sted en sterk utvikling 

av FoU-virksomheten. En interessant og spennende utvikling med 
store og positive ringvirkninger/or det norske samfunn. - Nå må 

vi ikke rive teppet vekk under denne utviklingen. 

F ra 70-åra og særlig utover på 1980-
talle t har det norske forskningsmi ljø 

blitt tilført store og regelmessige FoU
midler fra oljeselskapene. Dette har klart 
bidratt til at senteret for te knologiutvik
ling har forflyttet seg fra Gu lfen til lille 
Norge. En bemerkelsesverdig situasjon, 
vel verd å ta vare på og videreutvikle 
sie r Ramberg innledningsvis i vår samta
le . Han har fulgt utviklingen nøye fra ut
forskningssiclen i Hydro i snart 10 år. Før 
elet var han professor i geologi ved Uni
versitetet i Oslo. 

- Hvordan har vi greid å oppnå en 
slik ledende posisjon? 

- Gjennom et samspill me llom fle re 
ulike fakto re r. For elet første: ele teknolo
giske utfordringer på sokkelen har i seg 
selv representert en veielig stimulans, 
her har det vært nok av problemer å gi 
seg i kast med for e t bredt fagmiljø. For 
elet andre betydde elet eksiste rende geo
fag lige miljøet i Norge svært meget. 
Steinlandet Norge har til ",til tid" vært 
hjemsv)kt av geologi-inte resserte, og 
med god grunn, og det no rske fagmil 
jøet har fre mbragt e n rekke inte rnasjona
le topper (Viktor Goklschmiclts pione
rinnsats er et eksempel). Den prinsipe lle 
faglig innsikt vi he r rådde over ble re la
tivt raskt og oppfinnsomt dirigert mot 
sokkele n. En tredje er våre maritime tra
disjoner, samt våre ingeniørkunnskaper, 
viktige forutsetninger for å kunne hånd
tere ele ulike utfordringene langs vår lan
ge og vindblåste kyst. Til sist vil jeg peke 
på den be tydelige ressurstilfø rsel som vi 
fikk til disposisjon for FoU-virksomheten 
gjennom konsesjo nsavtalene. Det e r 
grunn til å gi honnør til myndighetene 
for den framsynthe t som her ble frem
vist. Avta leverke t har betydd enormt for 
utbygging av kompetanse og forsknings
anlegg - og ikke minst for de n langsikti
ge investe ringslinje som vi her har fått 
til. 

Men nå er du bekymret .for en "blod
tapping· på dette området? 

-Ja, EØS-avtalen synes å tilsi at krave
ne til Teknologiavta len frafall es. I tillegg 
er Regnska psavtalen under tung ildgiv
ning. Bortsett fra at avtalen kan tjene på 
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Hans Skoie 

en del mindre justeringer og moderni
sering, risikere r vi he r et alvorlig tilfe lle 
av å "kaste barnet ut med badevannet". 

Konsekvensen av ressursreduksjone
ne har myndighetene selv beregnet til 
minst 20%. De mest pessimistiske bereg
ninger antyder at endringer over tid kan 
be ty at henimot halvparten av midlene 
forsvi nner. I dag mottar forskningsmiljø
et årlig ca . 1800 millioner gjennom dette 
avta leverket. Drastiske endringer her 
kan kort og godt bety at vi trekker tep
pet vekk under utviklingen. Glem ikke 
at midlene spres til både grunnforsk
nings-sektoren og instituttsektoren, samt 
oljeselskapenes egne forskningssentra 
på norsk jord og representere r en fo r
midabel· vitamininnsprøytn ing på "high
tech"-siclen generelt. 

Men kan ikke den teknologiske opp
rustning på dette området snart avslut
tes? Teknologien er vel god nok? 

- Nei. Utfordringene på norsk sokkel 
er av en slik art at ny teknologi kontinu
erlig må utvikles . Det er et kappløp mot 
et bevegelig mål, dagens kunnskap gir 
ikke svar på morgendagens utfordringer. 
F.eks. borer vi i dag på maksimalt 400 
mete rs vanndyp, om få år ska l vi kunne 
takle 1500 meters dyp. Ny teknologi må 
utvikles for å kunne gjennomføre de tte 
kostnadseffektivt og sikkert. 

Et annet pe rspektiv som le tt glemmes 
er at elet dreie r seg ikke bare om Nord
sjøen og norsk sokkel. En høy norsk 
forsknings- og teknologistanclarcl gjør 
norsk industri og forskningsinstitutter at
traktive i internasjonal sammenheng, 
noe som kan bidra til fortsatt aktivitet og 
verdifu lle arbeidsplasser. Det ska l ikke 
mye til før vi miste r grepet. Her dre ier 
det seg om rendyrket internasjonal kon
kurranse. 

Bruker vi likevel ikke en forholdsvis 
for stor andel av .forskningsmidlene til 
petroleumsrelatert virksomhet? 

- Det er selvsagt viktig å finne en for
nuftig balanse, og at de tte temaet vises 

stor og kontinuerlig oppmerksomhet. 
Noen poeng er viktig å ta med seg i den 
avveiningen: Uten konsesjonsavtalene 
ville petroleumsforskningen måtte søke 
andre jaktmarker, og fort lede til en be
tydelig endring i fordelingsnøkkelen, og 
press på andre fagområd er. Dette er et 
viktig fo rskningspolitisk aspekt. Et annet 
poeng er at "pe troleumsrelatert" forsk
ning aldeles ikke representerer noe 
smalt og ensidig fagfelt , men omfatter i 
praksis et bredt spektrum av de teknisk
naturvitenskapelige fagdisipliner, som 
alle tilføres finansieringsmidler og kom
petanseutvikling gjennom disse oppga
vene, noe som også kommer andre sam
funnso ppgaver til gode. Et tredje poeng: 
På samme måte som f.eks . ro mforsknin
gen har vist seg å gi en lang rekke "spin
off.·-effekter av samfunnsviktig karakter, 
ser vi at den brede petroleumsre late rte 
forskning og utvikling gir mange positi
ve ringvirkningseffekte r, og bidrar til å 
opprettholde høye krav om kompetanse 
og resultatoriente ring innen forskningen 
generelt. 

Hva med Norsk Hydro i dette bildet? 
- Det er en stor utfordring også for oss 

å øke både kvalitet og relevans i vår 
egen fo rskning- og utviklingsvirksomhet 
- bl.a. ved våre fo rskningssentra. Sam
spillet med våre forretningsenheter/ divi
sjoner forøvrig er helt essensielt. Vi dri
ve r ikke g runnforskning, men med an
vendt fo rskning, selv om avstanden 
me llo m grunnforskning og praktisk an
vendelse ofte er kort i disse fagene. Sam
tidig ønsker vi å bidra ti l å stimulere 
grunnforskn ingen ved U&H-sektoren , 
og mener også at vi gjør en del he r. 

Det e r også e n viktig oppgave å bidra 
til å utvikle et sterkere samspill mellom 
de mange kompetansesentra innen lan
dets grenser. Det må samarbeides over 
en langt større skala enn de t vi gjør i 
Norge i dag. Vi e r bare fire millione r 
mennesker, og vi lider av en tendens til 
å slite oss ut i intern konkurranse på 
hjemmebane, og har ofte ikke pust igjen 
når finale-heatene ska l løpes mot kon
kurrentene ute. Vi står sterkt i dag, men 
vil styrke oss på mer fokuser ing og bed
re samarbeid . De t ligger et potensial her 
for en endret forskningspolitikk, i olje
sektoren og forøvrig. 

Hva medforskerrekrutteringen innen
for den petroleumsrelaterte virksomhet? 
Vi hører ikke så mye om "å spise settepo
tetene· slik ti(felle var tidlig på 1980-tal
let. 

- Det er riktig. Veksten var formidabel 
den gang, nå har den flatet ut, oljeindu
strien har blitt en normal industrivirk
somhet. Samtidig skal vi ikke glemme 
den dynamikk og fornyelse som denne 
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FOU-avtalene 
Det norske avta leverket knyttet til 
konsesjonsrundene, har følgende av
tale som angår finans iering av FoU: 

• Teknologiavta len, 
som fal ler i 2 deler: 
Goodwill-avta len 
(ca. 200 M OK til Fo 
50% Fo -avtalen 
(ca . 750 M OK til FoU) 

• Regnskapsavtalen 
(ca. 800 MNOK ti l FoU) 
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Tallene, totalt ca. 1,8 milliarder OK, 
er sirkatall for 1992. og har vært lang
somt økende opp gjennom 80-årene. 

I forbindelse med 14. konsesjons
runde er det varslet at kravene til Tek
nologiavta lene sannsynligvis vi lle fa lle 
ut. I tillegg er Regnskapsavtalen gjen
stand for tautrekking. og kan bli end
ret både i form og volum. 

Den kombinerte effe kt kan bety at 
flere hundre millioner FoU-kroner år
lig faller ut fra instituttsektoren, U&H
sektoren og o ljeselskapenes egne pet
roleums-relaterte F-sentre på norsk 
jord. Skal d isse kompenseres? Og 
eventuelt hvordan? 

veksten førte til. "Fe ilen" den gang var 
ikke at vi fikk en strøm av akademisk 
ekspe rtise til industrien, me n at vi ikke 
samtidig fikk til en motstrøm den andre 
ve ie n. Det er fortsatt e n sentral utford
ring, begge miljøene har mye å lære av 
hverandre. Den ga mle sentensen gjel
der: ·D en som ikke selv har hatt skoen 
på, kjenne r ikke hvor de n trykket"" 

Som bouedstyremedlem i NFR - bua 
ser du som rddets største utfordring i 
årene .fi"emouer? 

- Det viktigste er selvsagt å få til en 
langsiktig fa glig løfting for norsk forsk
ning, og en mer effektiv fl yt fra forsk
ningside til næringsutvikling. Men dette 
mener jo alle. En ny strategi må derfor 
inneholde kraftigere sa tsing på prioriter
te fagområder. Blir rammene endret, må 
noen få mindre. 

Titusenkronersspørsmålet blir da 
bvem som f å r mel'; og buem som får 
mindre? 

- Dette er spørsmål som hovedstyret 
og områdestyrene skal bruke mye tid og 
krefte r på i uke ne og måneden fremo
ver, som ledd i utme islingen av ele state
giske hovedlinjene for årene som kom
mer. 

j eg vil ikke bli overrasket over om et 
av utgangspunktene blir å sa tse på ele t vi 
har og kan best, og eler vi har naturlig 
utgangspunkt. Sti kkord : energi, marine 
ressurser og teknologi, etc. Et annet ut
gangspunkt blir å skaffe rom og priori
tert plass for nye ideer, kraftfulle miljøer. 
Dyrkingen av slike kraftsentra kan skape 
impulser og positive ringvirkninger langt 
utover fa gbåsene . Et tredje element er at 
vi som kulturnasjon har ansvar for bred
de i vår forskningsaktivitet, rom for nys
gjerrighet og "prøving og feiling·" Hvis 
ikke vil vi gå r~ts kt tørre. Men mange av 
disse miljøene må kanskje være forbe
redt på at et liv i solen ikke forutsetter 
toppprioritering på bevilgningss iclen . 

Noen sluttkommentarer? 
- Ingen blir populæ r av å sitte i NFRs 

hovedstyre. Skulle vi el et, måtte elet mes
te bli ved ele t gamle . 

Dessuten: Forskningens "image" må 
styrkes, respekten for kunnskap og 
kunnskapsformidling i samfunnet må 
bedres. Les avisene: Forskere og po liti
kere kan snart konkurrere om mangel 
på respekt. Dette er en fe ll es oppgave 
for mange av oss å gjøre noe med, men 
forskerne kan bid ra aller mest selv, ved 
å vise til ressursøkonomi og resultater, 
og ta konsekvensen av at elet til syvende 
og sist er samfunnet rundt oss som er 
oppdragsgiver og kunde. D 
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Jens G. Balchen 

Den store instituttsektoren 

Den norske teknologiske instituttsektor er alt for stor, 
lever sitt eget liv og har etablert et sugerørsystem inn i den 

offentlige pengebinge, hevder professor j ens G. Balchen 
fra NTH i denne artikkelen. 

F ra å være et relativt lite utviklet land 
med få forskere etter siste verdens

krig, bygget man i Norge opp en offent
lig forskningssektor med flere store insti
tutter. Vi fikk Norges Teknisk-Naturvi
tenskapelige Forskn ingsråd (NTNF) og 
andre råd som statens organer for finan
siering og ledelse av forskningen. Ideen 
var godt ment og i mange år fungerte 
nok NTNF relativt bra i spillet mellom 
forskje llige interessegrupper som sku lle 
drive forskning til industriens og sam
funnets beste. 

Resultatene av disse investeringer har 
likevel ikke vært så store som man kun
ne ha ventet. Samtidig som den statlig 
finansierte teknologiske forskning økte 
har nedbyggingen i den industrielle sek
tor vært formidabel. Man opplever også 
at det offentlige etablerer flere og flere 
komiteer og råd som skal sørge for ver
diskaping uten at disse synes å ha noen 
som helst innflytelse på nettopp verd i
skapingen. 

Feilslått forskningspolitikk? 

Det spesielle i Norge er den store sektor 
av forsknings-institutter. Den lever sitt 
eget liv, og har etablert et sugerørsystem 
inn i den offentlige pengebinge som 
medfører at langt over 50% av alle of
fent lige forskningsmidler går inn i denne 
sekto r. 

Instituttene engasjerer et meget stort 
antall høyt kvalifiserte personer som 
kunne gjort mere nytte og kanskje til og 
med hatt et bedre liv dersom de hadde 
vært knyttet til en verdiskapende funk
sjon i næringslivet. En vesentlig del av 
en forskers tid går i dag med til en hvile
løs jakt etter prosjektpenger. 

Samtidig har vi et stadig rop om mere 
forskerutdanning. Ordet forsker har fått 
en glans som få synes å sette noe spørs
målstegn ved. Ettersom forskerne har or
ganisert seg og er blitt en pressgruppe 
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med betydelig makt, har vi fått en ut
vikling som ikke bare er god. Vi kan 
ikke fortsette å utdanne forskere som 
baserer seg på å skulle drive forskning 
for enhver pris og på hva som helst ele 
måtte firine på. Det er på tide at man 
differensierer betydningen av elet å er
verve seg en høyere utdannelse og f.eks. 
å ta en doktorgrad med sikte på å kvali
fisere seg for en verdiskapende oppgave 
i næringslivet på den ene side og elet å 
skulle bli forsker i et institutt på den an
nen side. Tittelen forsker settes for tiden 
på alle slags mennesker som teller, ord
ner og gransker både dette og hint. Kan
skje kunne vi igjen begynne å titulere 
folk med det de gjør? Vi har for mye av 
arbeidstakerorganisasjonenes lønns-ka- · 
tegorier innblandet i dette. 

Alternativet 

Den teknologiske forskning bør i det alt 
vesentlige foregå i industrien og ved 
universitetene. Den industribedrift som 
ikke utvikler sine produkter og proses
ser vi l før eller senere bukke under i 
konkurransen med andre som er dykti
gere . En av ele vesentligste årsaker til at 
fastlands-Norge har hatt en så dramatisk 
nedbygging av industrien er at bedrifte
ne ikke har maktet å hevde seg i tide 
med produkt- og prosessutvikling. Pro
duktutvikling tar lang tid, koster penger 
og er selvsagt vanskelig for en liten be
drift. Men elet har også med holdninger å 
gjøre. I Norge har en i de siste 20 år fått 
den forunderlige holdning at produktut
vikling og dermed følgende forskning er 
noe man skal drive med på forsknings
institutter og som elet offentlige skal fi 
nansiere. 

En annen og viktig årsak til nedbyg
gingen av fastlands- industrien har vært 
prioriteringen av investeringer i offsho
re-sektoren. Den etterlot lite risikovenn
lig kapital til fastlandsindustrien. Det 
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høye lønnsnivå som resultat av offshore
sektore n bidro også sterkt til nedbyggin
gen. 

Den største del av norsk industriell 
verdiskaping er direkte råvarebasert , og 
e r årsaken til at vi tross alt kan opprett
ho lde en høy levestandard i Norge. Vi 
må nå få en økning i virksomheter som 
er mere kompetanse- og arbeidskraftba
sert. Da er det lett å enes om at vi bør 
videreutvikle de sektorer vi a lle rede er 
sterke i. Og he r kommer forbindelsen til 
behovet fo r mere forskning og utvikling 
i bedriftene selv og utdannelse av folk 
for dette . 

Mange bedrifter som vil utvikle nye 
avanse rte produkter, kan med god re tt s i 
at de ikke har egenkompetanse til å ut
vikle disse produktene . Dette gjelder i 
mange tilfe ll er der f. eks. moderne data
teknikk tre ngs i et produkt som trad isjo
ne lt produseres av en mekanisk e lle r 
prosesste knisk orientert bedrift. Måten 
dette løses på i andre land , er at man 
innleder samarbeid med spesialbedrifter 
i jbrskningsindustrien som har eksperti
se over et vidt spektrum uten selv å være 
de n rette ti l å markedsføre produktet til 
bruke rne. Et e ksempel på denne industri 
e r .1ystemindustrien som tilbyr utvikling 
og tilpasning av teknisk utstyr ti l instru
me ntering og styring av forskje lligartede 
prosesser. Denne industrigren er a ltfor 
svakt utbygget i Norge selv om det no r
ske hjemmemarked er meget stort og 
krevende. Dette har to dominerende år
saker: 

• 5)'sfem i11dustrien har va nskelig for å 
overl eve i konkurranse med forsk
n ingsi nst if 11/tene som få r en betydelig 
del av sine utgifter dekket ved bevilg
ninger fra offentlige kileier. 

• Norge e r trad isjonelt e t godt land <i 
være Cll~e111 i for utenlandske tekno lo
giske produkte r. Det er parado ksa lt at 
forskningsinstituttene fremstå r som de 
argeste konkurrente r til både unive rs i
tetene og den forsknings-baserte in
dustri når det gjelder tilgang til offent
lig ressurser ti l forskning. 

Vi må nå legge om politikken for at 
norsk apparat-, maskin- og prosessindu
stri kan komme mere på banen med 
fremtidsre ttede produkter som er rea lis
tiske i fo rho ld ti l det marked vi kan be
tjene. 

Kopling universitetet - industri 

Utdannelse og forskning ved vå re uni
versiteter må finansieres av det offent
lige. Men ressursene er altfor knappe in
nen teknologisk fo rskning fordi ele stør
ste summer kanaliseres til forsk nings
instituttene . 

I de fl este andre land (f.eks. USA) er 
man meget va rsom med å gi industrien 
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Jens G'. Balchen er professor ved avdeling for 
elektro- og datateknikk ved Norges Tekniske 
Høgskole. Foto: S!NTEF-ln/o. 

økonomisk støtte til utviklingsprosjekter 
bortsett fra i militær sammenheng. I 
GATI finnes også regler som begrenser 
statens medvirkning til utvikling o. l. Men 
det finnes mange muligheter for sele ktiv 
medvirkning i form av utviklingskon
trakter, etableringsstipender og gunstige 
låneordninger til bedrifter som er i ut
vikling og har svak økonomi. 

Den samarbeidsmodell som er frem
kommet gjennom mange år og i mange 
land og hvor industribedrifter og univer
sitets-institutter gå r sammen om å løse 
vanskelige og fremtidsrettet forskn ings
proble mer, gir en tredobbelt virkning 
idet den både tilfører un iversitetsstaben 
ny kompetanse, utdanner nytt personale 
på høyt nivå og gir industrien forsk
ningsresultate r. Dette skjer med den 
mest mulig økonomiske bruk av ressur
ser. 

Forskningsprogrammer? 

norsk teknologisk forsknings topple
delse har elet i ele siste tiår væ rt en ut
preget tendens til å organisere forsknin
gen i programmer og spesielt store så
danne . Dette er beklagelig fordi det aldri 

har vært påvist at fors kning på program
mer leder til særlig verdifulle resultater. 
Det er snarere i grenseområdene og 
brytningsfeltene mellom forskjellige fag
områder at betydningsfulle fremskritt 
gjøres. Men programmene leder til e t 
stort pengeforbruk. Hvis man er opptatt 
av forskningens kvalitet, bør man selv
sagt fortrinnsvis gi ressursene til de som 
er dyktigste og som kan dokumentere 
sine resu ltater på den inte rnasjonale are
na. Er man opptatt av forskningens nyt
teverdi, bør man gi ressurser til samspil
let mellom markedsorienterte industri
bedrifter og dyktige forskere som har 
vist at ele kan kombinere avansert kunn
skap med nyskapning. 

Konklusjon 

Størst industri e ll virkning av elet o ffent
liges ressurser få r man dersom man sat
ser dem på en kombinasjon av grunn
leggende og målrettet forskning ved uni
versitetene og stipendlignende ordnin
ger for å få høyt kvalifiserte kandidater 
til å bringe sine resultater med over i 
næringslivet. De store veletablerte be
drifter som forvalter våre naturressurser, 
trenger neppe slike støtteordninger, 
men er store avtagere av høyt kvalifisert 
personale. Det er ele nye og innova
sjonspregede bedrifter som trenger vå rt 
forskningsråds oppmerksomhet og som 
trenger en krevende kunde for sine nye 
forskningsbaserte produkter. Og spesia
lister med høye kvalifikasjoner som ikke 
blir riktig utnyttet, har vi mange av ved 
vå re forskningsinstitutter. Vår fremtidige 
forskningspolitikk bør inspirere disse til 
en karriere i næringslive t. 

Ved å satse mere på universitetene og 
fremfor alt NTH for utføring av grunn
leggende og industrie ll forskning , får 
man ikke bare utført høyt kvalifisert 
forskning i rett tid og i rett samarbeids
konstellasjon, men også rekruttering av 
kandidater som umidde lbart skal ut i 
næringslivet, mens de har sin beste 
kompetanse og høyeste produktivitet. 
Men slike ressurser er i dag ikke til dis
posisjon ford i man har noen tusen for
skere plassert i norske forskningsinstitut
ter som trenger pengene og som stiller 
fø rst i køen for å få dem. 
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Anne Kristine Børresen 

Elektronikklaboratoriet ved NTH (ELAB) ble opprettet av SINTEF 
i 1962. Da Karl Stenstadvold, mangeårig adm.dir. i SINTEF, i 1970 

skulle trekke fram noen eksempler på vellykkede resultat i 
oppdragsinstituttets tjueårige virksomhet, framhevet han ELAB 
som et av de prosjektene SINTEF-ledelsen var spesielt stolte av. 

Laboratoriet ble karakterisert som "et av SINTEF-familiens 
mest sprelske og livskraftige barn". 

ELAB og organiseringen av 
moderne industrirettet forskning 

0 gså cia Thulin-utvalget på begyn
nelsen av 1980-tallet behandlet den 

teknisk-industrielle forskning og utvik
ling i Norge , fikk ELAB godt skussmål. 
ELABs organisasjonsmodell hadde stor 
betydning for den vellykkede satsingen, 
og den illustrerte i stor grad hvilke kon
sekvenser SINTEFs nære kopling til 
NTH-miljøet hadde. 

SINTEF - et regnskapskontor for 
NTH? 

Selskapet for Industrie ll og Teknisk 
Forskning ved Norges tekniske høgskole 
(SINTEF) markerte inngangen til en ny 
fase i den teknisk-vitenskapelige forsk
ningstradisjonen i Trondheim. Da SIN
TEF ble opprettet i 1950, løste høgskole
miljøet to problem på en gang. 

Det ene hadde eksistert helt siden den 
tekniske Høiskole i Trondhjem ble åpnet 
i 1910 og gjaldt spørsmålet om hva slags 
faglig fundament NTH skulle bygges på. 
Til tross for de ambisjonene som fantes 
ved opprettelsen av NTH, var skolepre
get, den praktiske ingeniørtradisjonen 
og den målrettede konsulenttradisjonen 
lenge elet mest framtredende trekket. 
Innad på høgskolen var det imidle rtid et 
lite, men aktivt miljø som arbeidet for at 
NTH-professorene i større grad skulle 
gjøre nytte for seg i industrien. I tillegg 
til å utdanne ingeniører, hevdet ele at 
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NTH burde rydde plass for en organisert 
teknisk-industriell forskningsvirksom
het. 

Det nye oppdragsinstituttet bidro også 
til at NTH greide å skjære gjennom den 
administrative knuten som hemmet mil
jøet i den første gjenreisingsfasen. Noe 
av formålet med SINTEF-modellen var 
åpenbart å skape en kanal utenom det 
tungrodde NTH-systemet eler alle saker, 

stor som liten, skulle bestemmes i pro
fessorråd og med en treårig rektorstil
ling. 

Foruten å arbeide med å bygge opp et . 
.kontaktnettverk i forhold til industrien, 
skulle SINTEF utvikle samarbeidet med 
NTH-instituttene. Dette var ingen enkel 
oppgave, og de første årene o rganiserte 
SINTEF stort sett de konsulentoppdrage
ne NTH-professorene tidligere hadde 

ELAB, nyere dato: Fra åpningen au laboratoriet for studier au oue1.flateanalyser. etablert i 
samarbeid med NAVF Foto: SINTEF Info. 

Forskningspolitikk 3/93 



administrert sjø l. Fo rske rne på SINTEF 
va r i stor grad assistenter for professore
ne, og oppdragsinstituttet fungerte som 
et regnskapskontor for NTH. Ved hjelp 
av bevilgningene fra SINTEF ble imid
lertid høgskolens bygninger og elet tek
niske utstyret rustet opp. Sett på bak
grunn av den for fa tningen høgskolen 
befant seg i etter krigen, var dette et vik
tig fund ament for videre økning i under
visnings- og forskningsaktiviteten . 

Planer om modernisering 

På bakgrunn av de erfaringene SINTEF 
hadde høstet e tter ti års virksomhet i 
oppdragsmarkedet, ønsket man rundt 
1960 å vri aktivite ten i en annen retning 
enn tidligere . Ledelsen hadde blant an
net ambisjoner om å komme inn på et 
område eler elet kunne være muligheter 
fo r å finansiere mer langsiktige forsk
ningsprosjekt. 

Elektronikkmarkedet fortonte seg av 
flere grunner som en gunstig arena å 
gjennomføre en slik "snuoperasjon" på. 
En viktig grunn til dette va r at svakstrøm 
på elektroavdelingen ved NTH foreløpig 
ikke va r involvert i noen form for mo
derne unde1v isnings- og forskningsakti
vitet i SINTEF-regi. Da de nye bygninge
ne på svakstrøm ble fe rdig på slutten av 
1950-tallet, åpnet ele for mulighetene til 
å fy lle elektro med en ny type aktivite t. 

Sjøl om svakstrøm ikke hadde organi
sert noen elektronikkforskning, var ikke 
de ideene Stenstadvold presenterte for 
ledelsen ved elektro, av ny dato. Flere 
av planene bak laborato riet liknet på ele 
mode rniseringsplanene Helme r Dahl 
hadde presentert for elektroavdelingen i 
1945, men som han ikke hadde fått gjen
nomslag fo r den gang. En annen grunn 
til at SINTEF rundt 1960 ønsket å få en 
me r orga nisert fo rm for elektronikk
forskning, var at politikere og økonomer 
så smått begynte å sette kunnskapsba
sert industri generelt, og elektronikkin

F·orskning i Trondheimsmiljøet 
· FoU-utgifter 1991 *) 

Univ. - resten 

Øvrig næringsliv 

Univ. - NTH 

*) Kilde: Norsk FoU-statistikk 1991 . For SINTEF er totalreg_nskapstall brukt. 

A tten prosent av de samlede norske 
utgifter til forskning og utviklings

arbeid (FoU) i 1991 ble registrert i Sør
Trøndelag fylke, i alt vesentlig i Trond
heimsregionen. I penger utgjorde dette 
ca. 2,3 mill iarder kroner. 

niversitetet og SI TEF har naturlig 
nok en dominerende posisjon. ærmere 
3/ 4 av FoU-virksomheten i 1991 fant sted 
ved disse institusjonene - fordelt med 
omlag halvparten pa hver. Resten stod i 
hovedsak næringslivet for, i første rekke 
tjenesteytende næringer. 

Den andel av FoU-virksomheten i 
Trondheimsregionen som ble utført i in
dustrien, utgjorde bare ca. 7%, mot 26% 
på landsbasis. 

Teknologi i Trondheim 
Norges tekniske høgskole (NTHJ utgjør 
sammen med SINTl:.r-gruppen (Stiftelsen 
for industn'ell og teknisk forskning) et 
nasjonalt tyngdepunkt for teknologisk 
forskning . Forbindelsen er nær: NTH
per onell arbeider på SINTEFs prosjek-

------' 

ter, SI TEF-ansatte underviser ved NTH, 
og man gjør felles bruk av laboratorier 
og utstyr. 

NTH har vel 7500 studenter og 1600 
ansatte, og e r en del av Universitetet i 
Trondheim, sammen med Den allmenn
vitenskapelige høgskolen, Det medisin
ske fakultet og Vi tenskapsmuseet. 

SI TEF-gruppen utfører forsknings
og utviklingsoppdrag for næri ngsliv og 
forva ltning, primært innen teknologi, 
men også innen naturvi tenskap, medisin 
og samfunn fag. Av 2175 ansatte i 
Trondheim, Oslo og Mo i Rana er 1278 
forskere. 

Fra 1. januar i år fus jonerte I TEF og 
Senter for industriforskn ing i Oslo. SI -
TEF-gruppen er nå Skandinavias største 
uavhengige forskningsorganisasjon med 
en samlet omsetning i 1992 på nær 1,5 
milliarder kroner. 

Tetje Bruen Olsen, Gunnar Sivertsen 
og Ole Wiig 

dustrien spesielt , på den industripolitis-'----------------------------------
ke dagsorden. 

Støttespillere 

SINTEF-ledelsen ønsket fra starten av å 
o rganisere e lektronik kforskningen på en 
annen måte enn de andre avdelingene 
stiftelsen hadde under sin parapl y, og 
det nye labora toriet ble orga nisert som 
et såkalt tilslu ttet institutt. Det innebar at 
laboratoriet, i motsetning til ele andre 
medlemmene i "SINTEF-famili en", fikk 
eget styre og råd. I forhold til størstede
len av det markedet SINTEF tidl igere 
hadde operert i, var det så å s i kun de 
offentlige etatene som fikk sete i rådet. 
Den offentlige sektor skulle dermed bli 
de nærmeste støttespillerne for ELAB. 

Denne prio riteringen, som gikk på be-
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kostning av den private industrien, var 
begrunnet ut fra to forhold . For elet førs
te, var mange av de offentlige etatene, 
med Telegrafverket, Fo rsva ret og NRK i 
spissen, store kjøpere av elektronisk ut
styr og de va r derfor potensie lle samar
beidspartnere for ELAB. For det andre 
hadde de offentlige etatene i kraft av eie
res monopolstilling, my ndighet til å fast
legge direktiver av teknisk art som indu
strien måtte rette seg ette r. De kunne 
med andre ord både være marked og 
markedsnormerencle . Fra SINTEFs stå
·ted fortonte det å få en fo t inn på mar
kedet seg som en fin anledning til å 
komme ut av klemmen med en ufor
holdsmessig stor andel av kortsiktige 
oppdrag fra den trønderske småindustri
en. 

Prof essorenes medvirkning 

SINTEF kunne imidlertid ikke gjennom
føre orga niseringen av en elektronikkor
ganisasjon alene. Siden ele t planlagte la
boratoriet skulle ligge helt innbakt i 
svakstrømsprofessorenes daglige virke, 
var Stenstadvold avhengig av deres vel
signelse. Den faglige støtten og ikke 
minst den legitimiteten professorene 
kunne gi ELABs prosjekt, var også en 
sto r fordel for SINTEF. 

Prisen ele måtte betale for å få med 
disse professorene, var at NTH i ut
gangspunktet fikk sterk innflytelse på 

Forts. neste side 
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ELAB. I de fø rste oppvekstårene ble der
for de unge sivilingeniø rene på ELAB 
først og fremst forskningsassi stenter for 
professorene på svakstrøm. Fagpersone
ne på de samarbeidende instituttene på 
elektro, hadde i realiteten bukten og 
begge endene både når det gjaldt den 
faglige styringen av prosjektene og den 
administrative ledelsen av laboratoriet. 

De praktiske småprosjektene ELAB 
tok rx! seg i den første halvdelen av 
1960-tallet, ma rkerte helle r ikke noe d ra
matisk brudd i forho ld til den konstruk
tørtradisjonen professorene var va nt til 
fra før. I forh old til tidligere var imid
lertid forskningsaktiviteten mer o rgani
sert . 

Generasjonssk!fte 

Til tross for SINTEF-ledelsens grundige 
fora rbe id og forhandlingsutspill , ville 
ikke de grunnleggende forandri ngene 
latt seg gjennomføre dersom fo rho ldene 
internt på elektroavdelingen hadde for
blitt uforandret. Ved inngangen til 1960-
t11 llet skjedde det imidlertid i løpet av få 
{11" et ge nerasjonsskifte på avdelingen. 
Dette innledet e n mer offensiv lederst il. 

De nye professorene med forskerer
fa ringer fra FFI og utlandet representerte 
både når det gjaldt oppfatninger av 
hvord an forskn ingen burde orga niseres 
og innstilling til ELAB, e n ny generasjon 
i forhold til den praktiske og nærings
livsorienterte ga rde som tidligere hadde 
bestemt hvilken retning instituttene 
skulle styres etter. De nye va r vi llige til å 
gi forskerne på ELAB stø rre handlings
rom enn det de hadde hatt tidligere . 

Etter hvert som ELABs aksjonsradi us 
hie utvidet og laboratoriets stab og om
setn ingstal l vokste, kunne derfor ledel
sen i ELAB begynne å ansette egne se
niorforskere som var ansvarlige for de 
enke lte prosjektene i ELAB. De nye stil 
lingsbetegnelsene va r et uttrykk for at la
bo ratoriets ledelse ikke lenger fant seg i 
å væ re forskningsassistenter for NTH
professorene. ELAB hadde vist at de 
hadde livets rett , og ledelsen mente der
fo r at det var på tid at de sjøl fikk an
sva ret og kreditten for prosjektene sine. 
Til tross for at enkelte på elektroavde
linge ne mente at dette var ensbetydende 
med å gi oppdragsinsti tusjonen SINTEF 
altfor fri e tøyler i forhold til ele t akade
miske miljøet på NTH, ble ELAB og 
e lektroavdelingen i stø rre grad likeverdi
ge samarbe idspartnere utover 1970-tal
let. 

Trekant-modellen 

Den organisasjonsformen ELAB fikk og 
den trekantmode llen som etter hvert ble 
bærebjelken i ELABs prosjekter, var et 
forsøk på {1 finne en farbar vei ut av de 
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Karl Stenstadvold, SINTEF-direktøren som spilte en nøkkelrolle ved etableringen au ELAB. 
Foto: SINTEF-Info. 

vanskelighetene "forskningsagente ne" 
hadde opplevd etter krigen. SINTEF 
va lgte å kople sammen mange av de e le
mentene som hadde vært sentrale i den 
fo rskningsmessige diskusjonen i den tid
lige etterkrigstid . Ved å blande forskje lli
ge forskningsmodeller, la de grunnlaget 
fo1' en ny tradisjon. Ette r ti års e rfa ringer 
fant SINTEF-ledelsen en måte å løse ba
lansegangen i forhold til NTH på, samti
dig som de også fikk bedre inngrep med 
industrien. 

De offentlige etatene ble det mellom
leddet som gjorde at SINTEF i større 
grad enn tidligere kunne ivareta indu
striens mer kortsiktige behov så vel som 
forskernes bli kk for det mer fj erne og 
usikre som på sikte kunne gi interessan
te industrielle muligheter. En blandings
modell bygd på både privat og offentlig 
finansiering , åpnet opp for dette . 

ELAB ble den fø rste "prøvekluten" på 
en nye strategien i SINTEF. Det nye la
borato riet bidro både til at SINTEF ko rn 
inn på et moderne teknologisk område, 
og at kontakten med industrien, NTNF 
og de offentlige etatene, ble styrket. Et
ter som alle de tre samarbeidspartnerne 
for ELAB fra midten av 1960-tallet hadde 
endret oppfatninger av hvordan forsk
ning og industri burde koples sammen, 
gjorde ELABs trekantmodeller det mulig 

å finansiere et prosjekt fra fl ere kilder 
samtidig. Den nye strategien ble derfor· 
ei melkeku for ELAB. 

SINTEFs engasjement på nye fagom
rådet bidro til at SINTEF ble mer sjøl
stendig i forho ld til NTH. Til tross for at 
konflikten mellom de ansatte på NTH og 
oppdragsforskerne i SINTEF stadig har 
vært et tilbakevendende terna, tyder 
mye på at samarbeidet mellom de to in
stitusjonene fant sin form på 1960-tallet. 

Konsulenttradisjonen ble etter hvert 
radert ut til ford el for en moderne opp
dragsforskning. Mistenksomheten fra 
mange av NTH-professorene ble erstat
te t med respekt og et likeverdig samar
beidsforhold. Samarbeidet bygde på e r
kjennelsen av at ele to partene var gjen
sidig avhengig av hverandre. 

Anne Kristine Børresen er NAVF-stipendiat i 
historie ved Univers itetet i Trondheim. A rt ik
kelen er basert på materiale ji-a hovedopp
gaven ·Fra tegneøuing til regneøving. Utdan
ning og forskning innen elektronikk 1945-
1970", 1991. 
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Jens-Christian Smeby 

Det vitenskapelige personalet ved universitetene veiledet 
i 1991 i gjennomsnitt seks studenter hver på hovedfags- og 

doktorgradsnivå. Omtrent en tredel av disse studentene 
hie veiledet på uforniell basis. 

Veiledning ved universitetene 

N AVFs utredningsi nstitutt gjennom
førte våren 1992 en spørreskjema

undersøkelse blant samtlige ansatte i fas
te vitenskapelige stillinger ved våre fire 
univers iteter. 
Undersøkelsen viste bl.a. at universite ts
lærere gjennomsnittlig vei ledet 4 hoved
fagsstude nter og 2 doktorgradsstudenter 
i 1991. Av disse var de formelt oppnevt 
som veileder for 3 hovedfagsstudenter 
og 1 doktorgradsstudent. 

Som hovedfagsstudenter regnes he r 
også diplomstudenter ved NTH og stu
dentstipendiater i fag hvor studentene 
ikke skriver hovedoppgave (eksempel
vis medisin). Figur 1 viser relativt store 
forskjeller mellom fagområdene. Tekno
logene og samfunnsviterne veiledet flest 
studenter. 

Antall studenter som fikk veiledning 
økte med nesten 40 prosent fra 1981 til 
1991. Gjennomsnittlig antall hovedfag
studenter pr. lære r økte med 0.9 og an
tall doktorgradsstudenter med 0.7. 

Tid til veiledning 

I gjennomsnitt brukte persona let 13 pro
sent av arbeidstide n til ve iledning (vel 6 
timer pr. uke). Teknologene, som veile-

Gj.snittligantall studenterveiledet 
IO.O ,-'----'--------

8.9 

8.0 7.7 

Hum Samf N" Med Tekn 

I - Hovedfag/Stod.stip. D Doktorgr~ 
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det flest studenter, brukte også mest tid 
til vei ledning (9 timer). Humanistene, 
som veiledet færrest , brukte minst tid (4 
timer). Samfunnsviterne brukte 6 timer, 
natu1vi terne og medisinerne 7 timer. 

Personalet brukte 1.5 time pr uke til 
faglig veiledning pr. student. Medisiner
ne brukte mest tid pr. student (2 timer), 
humanistene og samfunnsviterne minst 
(1 time), med naturviterne og teknologe
ne i mellomposisjon. 

Selv om det gjennomsnittlige antall 
studenter persona let veileder har økt 
med gjennomsnittlig 1.5 studenter i pe
rioden, har elet ikke vært endringer i læ
rernes tidsbruk pr. student. En større an
del av arbeidstiden ble så ledes brukt til 
veiledning i 1991 enn i 1981. 

Prosjekttilknytning 

En del studenter arbeider med en av
handling i tilknytning til ve ilederens 
forskningsprosjekt. Dette gjelder 30 pro
sent av hovedfagsstudentene og nesten 
halvparten av doktorgradsstudentene. 
Andelen prosjekttilkyttede studenter va r 
høyest innen natu1vitenskap, medisin og 
teknologi og lavest innen humaniora og 
samfunnsvitenskap (tabell I). Dette gjel-

Figur 7. Cjennomsnilllig antall hoved/agss/11-
denter (el/er studentstipendiater) og doktor
gradsstudenter som fasl ansalle univen;i/els
!ærere veiledet i 1991. eller.fagområde. 

Fagområde Hovedfag/ 
(Antall lærere) studentstip. 
Humaniora (385) 3.9 
Sarnf.vit. (310) 6.1 
Nat.vit. (623) 3.8 
Medisin (331) 1.9 
Teknologi (166) 5.7 
Totalt (1815) 4.0 

der både for hovedfags- og doktorgrads
velledning. 

Samspill mellom forskning og 
veiledning 

Vi har spu rt lærerne i hvilken grad de 
anser at veiledning av hovedfagsstuden
ter og doktorgradsstudenter hadde ka
rakter av forskning for lærerne selv. Det 
var en større andel av persona let som 
mente doktorgradsveiledning i høy grad 
hadde karakter av forskning for dem 
selv (halvparten) enn som mente dette 
om sin hovedfagsveiledning (ca 20 pro
sent). 

Prosentandelen av lærerne som mente 
veiledning i høy elle r noen grad hadde 
karakter av forskning for dem selv var 
høyest i natu1vitenskap, medisin og tek
nologi og minst i humaniora og sam
funnsvitenskap. 

Artikkelen er haser/ på jens-Christian Smehy: 
Undervisning ved universitetene. Rapport 71 
93, NAVFs utredningsinslilull. For/alleren er 
u/redningskonsulenl ved NAVFs u/rednings
inslilull. 

Tabell 1. G.fennomsnilllig antall bovedjags
studen/er (eller sludenlslipendialer) og dok
torgradsstu.den/er som fasl anset /le uniuen;i
letslærere veiledet, og prosentandelen au dis
se som var ti/kny/le/ veilederens forsknings
prosjekt. eller fagområde. 

Prosjekt- Doktorgrads- Prosjekt-
tilknyttet studenter tilknyttet 

13% 0.9 20% 
19% 1.6 26% 
43% 1.9 58% 
37% 2.5 51% 
44% 3.2 52% 
30% 1.9 46% 
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E n nylig avsluttet undersøkelse ved 
NAVFs utredningsinstitutt kan kaste 

lys over de mulige virkningene. Vi har 
studert kjønnsforskjeller blant universi
tets- og forskningsrådsstipendiater for å 
belyse hvordan ulike forhold ved eieres 
situasjon kan bidra til å forklare hva som 
Jremmei" og hemmer fullføring av dok
torgrad , vitenskapelig publisering og 
stilling etter avsluttet rekrutteringsperio
de . 

Vi intervjuet i alt 48 nøye utvalgte og 
"typiske" stipendiater fra de to årskullene 
1978/ 79 og 1984/85 , like mange kvinner 
som menn , og like mange fra de fire fag
områdene: humaniora , samfunnsviten
skap, naturvitenskap og medisin. Disse 
stipendiatene har arbeidet i en bryt
ningstid mht. nye doktorgrader og orga
nisert forskerutdanning. Noen av stipen
diatene har deltatt i organisert forske rut
danning, andre ikke; noen har tatt 
doktorgrad av den nye e ller den tradisjo
nelle typen, andre ikke. 

Veiledningssituasjonen 

Flere undersøkelser har vist at den en
kelte forskerrekrutts forhold til veileder 
ofte får stor betydning i selve rekrutte
ringsfa sen; for publiseringsaktivite ten, 
doktorgradsfullfø ring og derfor for en 
senere akademisk karriere. I vår under
søkelse var det ytterlighetene som stort 
sett preget stipendiatenes beskrivelser 
av sitt forh old til veileder. Erfaringene 
va r hovedsakelig enten svært positive el
ler svært negative . Også de som hadde 
hatt et nokså likegyldig forhold til veile
der beskrev dette som en negativ erfa
ring. Savnet av "den gode" veileder var 
tilstede hos fl ere . Dette tyder på at for
maliserte veiledningsavtaler ikke nød
vendigvis vil føre til god veiledning. 

Når veiledningen er som best, blir for
holdet mellom veileder og rekrutt nært 
og begge parter har stort utbytte av den 
faglige kontakte n. Den andre ytterlighe
ten, hvor stipendiaten var misfornøyd 
med veiledningen, dreide seg gjerne om 
konfliktsituasjoner. Enkelte mente sogar 
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at veileder direkte hadde forsøkt å mot
arbeide dem. 

For materialet sett under ett finner vi 
at mennene veiledningsmessig er fulgt 
noe bedre opp enn kvinnene. De mest 
ve llykkede av de kvinnelige rekruttene 
har ikke møtt bestemte barrierer sam
menlignet med sine mannlige kolleger. 
Blant de mannlige stipendiatene var fl es
teparten ganske fornøyd med sitt fo r
ho ld til ve ileder. 

Vi finner ikke nødvendigvis at veiled
ningsforhold hvor stipendiat og veileder 
har samme kjønn er viktig for å skape 
god fag lig kommunikasjon. I forho ldene 
hvor stipendiaten er kvinne og veilede
ren mann , er va riasjonsbredden stor; her 
finner vi både forhold preget av meget 
god faglig utvikling, men også det mot
sa tte . I vå r undersøkelse er det få kvin
nelige stipendiater med kvinnelige ve ile
dere , deres erfaringer kan derfor være 
atypiske; i fle re tilfe ll er hadde disse for
holdene vært problematiske. 

Når det gjelder negative erfa ringe r, 
har ofte konfliktsituasjoner med ve ileder 
fungert spesielt dårlig for kvinnene. 
Kvinnenes framgangsmåte hadde væ rt 
"typisk kvinnelig"; de hadde "tie t og tålt" 
framfor å ta en åpen konflikt . Mannlige 
rekrutter i konflikt med veileder hadde 
enten argumentert seg fram til enighet 
e ller brutt tvert med veileder og skaffet 
seg en ny. Dette kan være utt1y kk for 
kjønnsforskjeller i konfliktløsning, men 
det kan også være at kvinnene faktisk 
har møtt større motstand enn mennene 
når ele har forsøkt å komme fram til 
enighet med veileder. 

Er elet slik at mannlige seniorer favori
serer mannlige studenter og rekrutter og 
overser de kvinnelige forskningstalente
ne? Spørsmålet tar utgangspunkt i en på
stand om at kvinners faglige talent og 
dyktighet undervurderes og underkom
muniseres i mannsdominerte miljøer. I 
følge rekruttene selv, både kvinnene og 
mennene, hadde interessant nok veile
der sjeldent deltatt aktivt i å sikre "sine" 
rekrutter en videre karriere i universi
te ts- og forskningssystemet, i hvert fa ll 
hadde ikke rekruttene opplevd det slik. 

Mari Teigen 

I dag er det et uttalt mål å St) 

mellomnivå i universitets- og f o1 
doktorgrader med organisert 1 

·'' veiledning har av mange blitt se I 

kvinner til å ta doktorgrad og fi i 

forskningssystemet. 

Framtid • 
1 

Kvinnelige og man 1 

situasjon o 

Vårt inntty kk er at andre forhold ofte 
kan telle mer enn kjønn i veiledningssi
tuasjonen og ved utvelgelsen av talenter 
for en videre forskningskarriere. I den 
grad veileder har innflytelse over hvem 
som videre oppnår stilling i forsknings
systemet, vil antagelig faglig dyktighet, 
spesialisering og kanskje "enighet" ofte 
være svært viktig for hvem en veileder 
vil satse videre på . En senio rforsker kan 
naturligvis oppleve fellesskap og bli 
smigret hvis en ung forsker fø lger opp 
den forskningstradisjonen senioren har 
viet sitt eget forskerliv til. 

Organisering 

Vi studerte også forholdet mellom veile
der og stipendiat i lys av dimensjonen 
gruppearbeid og individuelt prosjektar
beicl. Gruppearbeid er mest vanlig i me
disin og naturvitenskap og individuelt 
arbeid er vanligst i humaniora og sam
funnsvitenskap. Vår hypotese er at forsk
ningsarbeidets organisering er av stor 
betydning for veiledningssituasjonen. 

Det at universite tets belønningssystem 
er preget av at det særlig er innsatsen 
som forsker som gir avkastning i form av 
stilling og status, kan påvirke de valgene 
den enkelte forsker foretar når det gjel
der fordelingen av sin tid. Det har vært 
hevdet at seniorforskere med individuel
le forskningsarbeider får mindre igjen 
for veiledning enn forskere i grupper 
hvor rekruttens forskning kan betraktes 
som en del av veilederens forskning. 
Særlig i miljøer som praktiserer medfor
fa tterskap vil best mulig veiledning gi 
veileder uttelling i form av publikasjoner 
av høy kvalitet. 

Mange har hevdet at tradisjone lle 
kjønnsrollefo1ventninger lett fører til at 
kvinner vurderes lavere enn eieres fag li
ge dyktighet skulle tilsi. Vårt materia le 
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J Olaf Tvede ::> 

2e kvinneandelene på topp- og 
mingssysteniet. Innføring av nye 
rskerutdanning og strukturert 
'Jå som viktige tiltak for å få flere 
å få .flere kvinner på alle nivå 
rar tiltakene virket? 

,rskningen? 
ge forskerrekrutters 
:arriereveier 

viser at kvinner er mer "sårbare" i fagmil
jøer hvor individuell prosjektorga nise
ring er den vanlige arbeidsformen enn i 
fagm iljøer med gruppea rbeid. En fork la
ring på at gruppearbe id fungerer gunstig 
for ele kvinnelige stipendiatene kan væ
re at lagarbeid virker dempende på ten
denser til å forvente mindre av kvinner 
e nn av menn. En fo rskningsgruppe vil 
normalt komme dårligere ut hvis den 
ikke passer på å utnytte medlemmenes 
kompetanse mest mulig. Om elet kan 
være vanskeligere for kvinner enn for 
menn å få innpass i forskergrupper eller 
om kvinner er mindre inte ressert i å del
ta i s like grupper, er spørsmål som vårt 
materiale ikke kan si noe om. 

Dette betyr ikke at forskn ing i pro
sjektgruppe nødvendigvis alltid virker 
positivt inn på forho ldet me llom veile
der og rekrutt. I noen fagmiljøer, særlig 
når forskningstradisjonen er individua
listisk , kan ele t lett bli slik at gruppear
beicl bare blir en formell ramme, mens 
den inclivicluelle arbeidsformen er den 
dominerende . Særlig i ele miljøene hvor 
ele t ikke e r tradisjon for prosjektgruppe
arbeid kommer ele problematiske sidene 
ved slikt samarbeid fram i vårt materiale. 

Likevel vil vi hevde at når ele mest og 
ele minst ve ll ykkede stipencliate nes erfa
ringe r settes opp mot hverandre , styrker 
ele t v{1rt inntrykk av at sjansene fo r en 
vellykket rekrutteringsfase er større når 
en er medlem av en fo rskningsgruppe 
enn n:tr man arbeider med et rent indivi
duelt prosjekt. Særlig ser dette ut til å ha 
e n gunstig effe kt for kvinnene. 

Familiesituasjonens betydning 

l studier av kvinner i forskninge n har ele t 
i særlig grad blitt lagt vekt på famili en. 
Vi finner at mange av forskerrekruttene 
opplever fam iliesituasjonen som en "be-
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lastning" i forhold til sin fo rskningsaktivi
te t. De kvinnelige rekruttene som ved 
avslutning av rekrutteringsperioden had
de fått minst uttelling i fonn av doktor
grad , publikasjoner og stilling i forsk
ningssystemet, hevdet at familie n hadde 
vært en særlig belastning. De mannlige 
rekruttene har i større grad enn kvinne
ne hatt "bakkemannskapet" i orden i den 
forstand at eieres koner hadde gitt ekte
fellens karriere prioritet i forho ld til egen 
yrkeskarriere. Samtidig finne r vi også, 
ikke overraskende, at kvinnelige for
skerrekrutter med små barn møter større 
problemer i rekrutteringsperioden enn 
mannlige ko lleger i samme situasjon. 

I hovedsak var fami liesituasjonen et 
problem for de kvinnelige rekruttene, 
men også her var ele individuelle varia
sjonene store. Halvparten av kvinnene i 
undersøkelsen og i n~en av mennene, 
va r gift med forske re. A ha en mann som 
er forsker kan ha både positive og nega
tive sider. Særlig forskerfamiliene fram
stilte seg selv som fo rhandlingsarenaer 
for ford eling av husarbe id og omsorg
sansvar. Samtidig kan det vi rke som om 
kvinne lige stipendiater gift med forskere 
er blitt møtt med mer forståelse og støtte 
hjemme i forhold til kravene i en rekrutt
periode. 

Nå kan e n spørre om ikke familie
situasjonen kan bli lett å ty til når be
lastninger ved kombinasjonen forskning 
og familieliv står i fok us, både for "de 
utforskede" og for dem som studerer de
res situasjon. Hvis familiesituasjonens 
betydning for kvinnene overdrives e ller 
vektlegges for sterkt, kan dette bidra til å 
fj erne blikket fra viktige barrierer kvin
nene står overfor internt i forskersam
funn et. 

Avslutning 

Hva er overføringsverdien av disse sti
pencliatenes erfar inger i forhold til ele 
nye doktorgradsprogramme ne og spesi
elt for kvinners og menns doktorgrads
gjennomføring' For elet første , veileder 
og veiledning Veiledningsforhole! hvor 

!Il. : !ben Sandemose 

veileder og stipendiat har samme kjønn, 
er ikke en nødvendig forutsetning for at 
også ele kvinnelige stipendiatene ska l få 
et godt forhold til veileder. Ved valg eller 
utpeking av veileder ser følgende ut til å 
være det viktigste å legge vekt på, ente n 
faglige felles interesser innen et område, 
eller at veileder er genuint interessert i 
stipendiatens prosjekt, og/ eller at veile
deren oppfyller klare forpliktelser til å 
følge opp stipendiaten. 

For ele t andre , organisering av forsk
ningsprosjekter. Vi finner at i forsker
grupper hvor stipendiatens forskni ngs
prosjekt inngå r som en del av e ller er 
nært knyttet til ve ileders egen forskning, 
blir ve iledningen stort sett vurdert som 
viktig og positiv. Det ser ut til at kvinner 
blir bedre faglig integrert , bedre fulgt 
opp og bedre faglig stimulert i miljøer 
hvor gruppeorganisering er arbeidsfor
men. Det kan også tyde på at kvinner i 
slike grupper lette re får vist sin faglige 
dyktighet og at det forventes like mye av 
kvinner som av menn. 

For ele t tredje, familiesituasjonen. 
Som nevnt, vi finne r at kvinnelige for
skerrekrutter med små barn møte r større 
problemer i rekrutteringsperioden enn 
mannlige kolleger i samme situasjon . 
Slik sett blir fleksible ordninger viktige 
slik at stipendiatene, og spes ielt ele kvin
nelige, kan ta avbrudd eller redusere 
innsatsen i perioder hvis barn eller om
sorgsforpliktelser gjør elet påkrevet. 

Artikkelen er basert på fo1j'a11emes rapport 
Framtid i forskningen? En undersøkelse av 
kvinnelige og mannlige [orskerrekrul/ers si
tuasjon og karriereveier. Rapport 6193 ji"CI 
NAVFs /.l/red n ingsinstitull. 

Mari Teigen er 11tredningsko11sule11t, og Ole(/ 
Tvecle se11iorutrecle1; ved NAVfa 11treclni11gs
instil11// . 
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Ingvild Marheim Larsen 

I 1987 vedtok Regjeringen at alle statlige institusjoner skulle 
innføre målstyring i f orm av virksonihetsplanlegging i løpet av 1990. 
Universitetene kom inn under ordningen - de skal utarbeide årlige 

virksomhetsplaner og strategiske planer av mer langsiktig 
karakter. Et par år etter at planleggingssystemet var innført, sendte 

NAVF-U et spørreskjema til samtlige vitenskapelig ansatte ved 
våre fire universiteter. De ble bedt om å vurdere effektene av 

virksomhetsplanlegging på instituttnivå. 

Virksomhetsplanlegging ved 
• • 0 un1vers1tetene to ar etter 

I spørreskjemaet er elet framsatt seks 
påstander om virkninger av virksom

hetsplanlegging på instituttnivå som vi
tenskapelig personale sku lle vurdere i 
fo rhold til sitt institutt. Disse er formulert 
med utgangspunkt i sentrale element i 
konseptet og ut fra hva som kjenneteg
ne r universite tet som organisasjo n. 

Pås tandene var: Virksomhetsplanleg
ging har" . 
1) bidratt til å klargjø re hvilke oppga-

ver som bør prioriteres, 
2) ført til større fag lig debatt, 
3) faglige ko nflikter har blitt større, 
4) virkningene har vært stø rre for un

dervisningen enn for forskningen , 
5) hatt gunstig innvirkning på institut

tets faglige vi rksomhet og 
6) hatt gunstig innvirkning på egen 

faglig virksomhet. 

Personalet kunne benytte følgend e alter
nativ som reaksjon på utsagnene: 1) 
En ig, 2) Uenig, ingen forskjell fra tidli
gere, 3) Uenig, resultatet er elet motsatte 
og 4) Vet ikke/for tidlig å si. ' 

Ingen - eller positive virkninger 

En hovedobservasjon er at rundt halv
parten av respondentene mener at virk
somhetsplanlegging ikke har fø rt ti l no
en endringer på eget institu tt (tabell ). De 
oppfatter situasjonen lik den ele befant 
seg i fø r virksomhetsplanlegging ble en 
del av universite tshverdagen. Av ele som 
oppgir endringer, er langt ele fl este posi
tive. 

Neste n 80 prosent av ele vitenskapelig 
ansatte deltar i en e lle r an ne n fo rm i a r
beidet med virksomhetsplanlegging. De 
som deltar er mer positive og ser stø rre 
effekter enn ele som ikke deltar. 
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Bare et "utstillingsvindu"? 

Vi har sett at over halvparten av respon
dentene i undersøkelsen oppgir at for
holdene på univers ite tene er like hva ele 
va r fø r innføring av virksomhetsplanleg
ging langs ele fleste av ele dimensjonene 
vi fokuserte på. I tillegg benytter omlag 
20 prosent svarkategorien "vet ikke/for· 
tidlig å Si». 

Ut fra dette er elet umiddelbart grunn 
ti l å trekke den slutning at planleggings
verktøyet har liten effekt internt ved in
stituttene og i første rekke fungerer som 
et ferniss for institusjo nene . Virksom
hetsplaner er å betra kte som universite
tenes "utstillingsvindu" som signaliserer 
til omverden at man har ikledd seg en 
moteriktig drakt. Men er resultatene så 
uproblematiske og utvetydige? 

Tal?elle11 ufser pe1:m11alets u11rderi11ger au 
uirksombetsp!anleggi11g på eget instit11/I . 
Prosen t. 

Ertig 

Har bidratt til å klargjøre hvilke 39 
oppgaver som bør prioriteres 

Har ført til større faglig debatt 26 

Faglige konflikter har bHtt større 10 

Virkrtingene har vært større for 23 
undervisningen enn for forskrtingen 

Har hat t gunstig innvirkrting på 23 
instituttets fag Hge virksomhet 

Har hatt gunstig innvirkrting på min 13 
egen faglige virksomhet 

Klarere oppgavepriohtering 

I spørreskjemaet berørte vi seks mulige 
virkn inger av virksomhetsplanlegging. 
Det e r grunn til å gi disse ulik uttelling ut 
fra hvor sentrale ele er i konseptet. De n 
grunnleggende forutsetningen for at 
plansystemet skal fungere er at man er i 
stand til å utarbeide mål for virksomhe
ten og ra ngere disse i forhold til hve r
andre. 

Vi har benytte t "klarere oppgaveprio
ritering" som indikator på om vi rksom
hetsplanlegging har bidratt til å utpensle 
målstruktur for virksomheten. Langt fl e
re av respondentene oppga at det hadde 
skjedd endringer her enn hva som va r 
tilfelle for ele andre spørsmålene. Siden 
målformulering og prioritering er avgjø
rende for at virksomhetsplanlegging skal 
fungere, er det grunn til å framheve at 
andele n som mener vi rksomhetsplan leg
ging har bidratt til klarere oppgaveprio
ritering på instituttene faktisk er jevnsto r 
med andelen som oppgir at situasjone n 
er uendre t. 

Uertig, ingen Uertig, Vet ikke/ (N) 
forskjell fra resultatet er for tidlig å si 

tidligere det motsatte 

41 2 18 (1319) 

55 3 16 (1310) 

60 9 21 (1302) 

50 4 23 (1285) 

46 5 23 (1307) 

62 7 18 (1309) 
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For tidlig å si? 

Når man måler effekter er en sentral 
problemstilling. Stikker man målepinnen 
ned i virke ligheten rett etter innføringen 
av et tiltak er det muligheter fo r at ord
ningen ikke har fått "satt seg". Virksom
hetsplanlegging hadde fungert et par års 
tid da dataene ble samlet inn. Muligens 
var det for tidlig å spørre etter virkninger 
a llerede da. Universiteter er "tunge" or
gan isasjoner som det tar tid å endre. 

Ut fra dette er det kanskje å forvente 
at virksomhetsplanlegging som et nytt 
styringsverktøy bare i beskjeden grad 
hadde gått seg til og blitt en del av uni
versitetshverdagen7 Mu ligheten fo r at vi 
her har vært for tidlig ute med å spørre 
etter effekter sannsynliggjøres av at 
mange benyttet svaralternativet "vet 
ikke/ for tidlig å si. " 

Virksomhetsplanlegging kan ut fra vå
re data framstå som en øvelse i planut
forming med relativt begrensede effek
ter. En annen mulighet er at hovedan
sva ret for arbeidet er gitt andre deler av 
organisasjonen enn de som her er spurt, 
og at disse i stø rre grad berøres av plan
systemet. Hvem man spør er m.a.o. av 
betydning fo r hvilke effekter som kom-
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mer fram . Dataene gir ikke grunnlag for 
å si noe om virkningene for administra
tivt ansatte ved universite tene. 

Manglende iverksetting som 
forklaring? 

Er ele beskjedne effekter på instituttnivå 
et utt1y kk for at virksomhetsplanlegging 
ikke er iverksatt? Dataene om deltakelse 
i selve planarbeidet støtter ikke opp un
der en slik tolkning. Tvert imot indikerer 
dette at vedtaket er iverksatt. Men at 
vedtaket om å utforme virksomhetspla
ner er iverksa tt , betyr ikke nødvend igvis 
at disse planene har reelle effekter. 

En annen mulighet er at virksomhets
planlegging bare de lvis er iverksatt. Til 
en viss grad er dette riktig; Universitete
ne har modifisert styringssystemet i fo r
hold til idealmodellen og tilpasset plan
verktøyet til institusjonenes særpreg og 
kultur. 

Manglende effekt kan også være en 
konsekvens av at på det tidspunktet 
virksomhetsplanlegging skal gjennomfø
res har ideens tid kommet og gått igjen. 
Etter å ha vært i fo kus en periode har 
glansen avtatt, oppmerksomheten er ret-

te t mot nye saker og det er ikke lenger 
så mange som snakker om virksomhe ts
planlegging. 

Som en siste mulig forklaring på ele 
relativt beskjedne virkningene , vil jeg fo
kusere på at når "logikker" møtes , er 
motstand å forvente . Virksomhetsplan
legging som bygger på målstyring, res ul
tatrapportering og økt effektivitet b1y ter 
klart med universite tenes tradisjonell e 
disiplinstyring hvor disse stikkordene 
har vært li te sentrale og til de ls kan opp
fattes som fremmedelement. Sa msva re t 
me llom innholdet i reformen og institu
sjonens identitet er m.a.o. sentralt for å 
forstå gjennomføringen av en reform. En 
av hovedinnvendingene mot å innfø re 
virksomhetsplanlegging gikk nettopp på 
at reformens innhold sto i motstrid til 
hva et universitet bør være. 

Vii-ksomhetsplanlegging -
overraskende stor effekt? 

Sammenlignet med andre offentlige in
stitusjoner har universitetene tradisjonelt 
vært preget av mer diffuse og tvetyd ige 
mål samtidig som universitetsorganisa
sjonen legger svake re føringer på den 
enkelte ansattes atferd . Resultatene i 
denne undersøkelsen er derfor ikke spe
sie lle e ller overraskende, men heller å 
forvente siden styringspotensialet her er 
så lavt. 

Siden vi har med universiteter å gjøre 
kan det til og med være grunnlag for 
motsatt konklusjon. Andelen av perso
nalet som oppga endringer må ikke 
overses selv om denne gruppa grovt sett 
bare utgjø r omlag halvparten av ele som 
mente situasjonen er uforandret. Av ele 
som oppga endringer, var majoriteten 
positiv. I )ys av den motstanden som 
ko rn til utt1y kk fø r reformen ble innført , 
vil enkelte kunne oppfatte vurderingene 
av effektene av virksomhetsplanlegging 
på instituttnivå som store og overrasken
de positive. 

Symboler med eksterne effekter 

Avslutningsvis vil jeg nevne muligheten 
for at virksomhetsplanlegging e r koplet 
fra praksis internt ved universitetene og 
dermed framstår som et ferniss, men at 
fernisset har symbolske signaler som 
fungerer overfor omliggende omgivel
ser. Vi har kun sett på interne effekter. 
Tankegangen bak en slik strategi er at 
det nye styringssystemet indirekte øker 
universite tenes ressurstilgang ved at le
gitimiteten i omliggende miljø øker. 
Virksomhetsplanlegging kan ut fra dette 
resonnementet opp fa ttes som et mar
kedsfø ringstiltak _av universitetene . 

I ngvild Marheim La1:;-en er utredningskonsu
lent ved NAVFs 11tredningsi11slit11/I. 
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Werner Christie Mathisen 

Finansiering og styring av forskning gjennom program.mer 
har vært et sentralt innslag i 1980-tallets forskningspolitikk. 

En spørreundersøkelse viser at program.mene har gitt 
universitetsforskerne ekstra midler til.faglig verd{fullforskning og 

muligheter.for mer kontakt og samarbeid over institusjonsgrensene. 
Forskningen er blitt noe m.er nytteorientert - men den er 

samtidig blitt vitalisert. 

Forskningsprogrammer pest 
eller vitamininnsprøytning? 

I NAV F okte innslaget av forsknings
programmer tra 12 i 1980 til 60 i 1990. 

I 1989 utgjorde programutgiftene halv
parten av NAVFs totale utgifter. Grøholt
urva lget <NOU 1991: 24, s. 41) konstate
rer at "programforskningen er kommet 
fora bli ". Pa denne bakgrunn er det ikke 
sa rart at forskningsprogrammene blir 
utsatt for mye kritikk fra profil erte forsk
ningspo litiske aktører og debattanter. 
O ttar Brox hevder (Sosio lognytt nr. 3 
1991) at elet han kaller "programpesten" 
"trekker midler fra den disiplinstyrte 'frie' 
vitenskapelige virksomheten som lære
stedene og TAVF forutsettes å ha ansva 
ret for". 

Daværende dekanus ved el et sam
funnsv itenskapelige fakultet , Unive rsite
tet i Oslo, Holv Mikkel Blakar, sa i et in
tervju i 1989 (Stimuli nr. 3 1989) at: 

"Nytta på den rette måten og basert på 
anal yser av situasjonen på forsknings
fronten kan program - a lts~t elet å styre 
forskinga i visse retningar - vere eit godt 
verkemiddel. Men den m:iten program
ma blir brukte på i dag, eler ein fangar 
opp og set i gang program p<1 populære 
og ga llup-prega område, bryt funda
mentalt med grunnforsk inga sitt vesen." 

D enne uttalelsen er mer nya nsert og 
refl ektert enn mye av den øvrige pro
gramforskn ingskritikken. Blakar skiller 
mellom måten forskningsprogrammene i 
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dag fungerer på, og en mer fornuftig 
bruk av programmer som forskningspo
l it isk virkemiddel. Med utga ngspunkt i 
dette kan elet va:: re grunn til å spørre 
hvi lke erfaringer og vurderinger norske 
forskere nå har gjo rt seg mht. hvordan 
forskningsprogrammer har vært brukt , 
og hvilke vi rkninger ele har hatt. 

Ekstra midler 

Som del av en større spørreskjemaun
dersøkelse blant det fast ansatte viten
skapelige persona let ved no rske univer
siteter, stilte vi noen slike spørsmål. 
Spørsmålene dreier seg om forsknings
programmer under forskningsrådene og 
virkninger av disse ved forskernes eget 
institutt. 

Ifølge undersøk elsen mener over 
halvparten av forskerne at forsknings
programmer under forskningsrådene 
"har tilført instituttet mid ler som ellers 
neppe ville kommet". Bare 8 prosent av 
dem er uenige i dette utsagnet. Blant hu
manistene er 43 prosent enige i påstan
den om at ekstra midler er blitt tilført in
st ituttet, mens 66 prosent av teknologe
ne er enige i elet sa mme utsagnet. Natur
viterne, medisinerne og samfunnsviterne 
plasserer seg mellom disse to gruppene 
hva sva rfordelingen angår, naturviterne 

nærmest tekno logene, samfunnsviterne 
nærmere humanistene. (D enne forskjel
len mellom faggruppene går igjen også i 
svarene på ele andre spørsmålene.) D e 
som har mottatt programfinansiering, 
vurderer programmenes virkninger m er 
pos itiv t enn ele som kun har mottatt frie 
midler fra forskningsrådene. 

Føler seg ikke styrt 

Forskerne ble også spurt om ele mener 
at forskn ingsprogrammer under forsk
ningsrådene "har ført til at andre enn for
skerne ved instituttet har få tt for sto r inn
flytelse på faglige prioriteringer og va lg 
av fo rskningstema": 14 prosent svarer at 
ele er enige i dette utsagnet, 17 prosent 
at ele er delvis enige. De uenige utg jør 
40 prosent. Det er med andre ord ikke 
så mange av forskerne som mener at 
programmene har medført noen proble
matisk form for ekstern sty ring av forsk
ningen . 

Norske 1111iuersilel~/orskeres u11rderi11p, au 
/?uorda 11 fo1:~k11i11p,sprop, ra111 mer 11 nderforsk-
11 i11p,sråde11e bar virket ved ep,el i11stit11/I . Pro
se111/orde/i11p,er. 
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Nyttig forskning .. . 

Av universitetsforskerne sier 20 prosent 
seg enige , og 30 prosent delvis enige, i 
at forskningsprogrammer under forsk
ningsrådene "har bidratt ti l å føre fo r
skerne ved instituttet over mot mer an
vendte og nytteorie nterte problemstillin
ger og prosjekter·" Kun hver fj erde 
universitetsforsker er uenig i de nne på
standen. 

På bakgrunn av svarene på elet forrige 
spørsmålet får vi inntrykk av at denne 
o rie nteringen mot elet mer anvendte 
ikke har skjedd ved noe utilbø rlig press 
utenfra. Dette inntrykket fo rsterkes av at 

Virkninger: 
Ekstra midler 
Andre har fått for stor innflytelse 
Mer anvendt og nytteorientert 
Fornyende og vitaliserende 
Forskning av mindre faglig verdi 
Mer kontakt og samarbeid internt 
Mer kontakt og samarbeid eksternt 
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nesten hver tredje forsker sier seg enig i 
at programforskningen "har virket faglig 
fornyende og vita liserende på forsknin
gen ved instituttet·" En tilsvarende andel 
er delvis enig i dette utsagnet, og kun 16 
prosent erklærer seg uenig på dette 
punkt. 

... og samtidig faglig verdijit!l 

Det er inte ressant at ele som er e nige i at 
forskningen gjennom programme ne er 
blitt mer anvendt og nytteorientert , i stor 
grad også mener at programmene har 
virket faglig fornyende og vitaliserende. 

Enig Delvis Uenig Vet 
enig ikke 

55 19 8 19 
14 17 40 29 
20 30 24 26 
29 31 16 24 
9 16 48 28 

16 29 30 25 
32 30 14 24 

Av dem som er enige i at programmene 
har hatt en nytteorienterende virkning, 
er 57 prosent også e nige i at de har vir
ket fornyende og vitaliserende. Kun 23 
prosent av dem som er uenige i at pro
grammene har hatt den førstnevnte ef
fekt, er enige i at ele har hatt den sist
nevnte virkning. Det synes ikke å være 
noen motsetning mellom elet nyttige og 
elet fornyende , snarere tvert i mot. 

På bakgrunn av bekymringen for at 
programforskningen preges av svakere 
kvalitetskontroll enn øvrig forskning, er 
elet verdt å merke seg at kun en av ti 
universi te tsforskere sier seg enig i at 
forskningsprogrammene ·<h<tr fø rt til at 
det ved instituttet er blitt utført forskning 
av mindre faglig verdi enn det som ellers 
er tilfelle". Halvparten av forskerne er 
uenige i dette utsagnet. 

Mer eksternt samarbeid 

Et av ele generelle formålene med forsk
ningsprogrammer er å skape mer kon
takt og samarbeid mellom forskere, på 
tvers av fag- og institusjonsgrenser. En 
tredjedel av samtlige universitetsforskere 
er enige i utsagnet om at forskn ingspro
grammene "har bidra tt til mer faglig kon
takt og samarbeid med forskere ved 
andre institusjone r·" Det er få av forsker
ne som er uenige i at forskningspro
grammene har hatt en slik effekt. Det er 
derimot ikke mange - bare 16 prosent -
av forskerne som er enige i at program
mene har bidratt til mer fag lig kontakt 
og samarbeid med ko lleger ved eget in
stitutt. Nærmere en tredjede l av dem er 
imidlertid delvis enige, og en tilsvarende 
andel er uenig. 

Konklusjoner 

Forskningsprogramme ne har, uten å gi 
eksterne aktører utilbørlig innflytelse , 
gitt univers itetsforskerne ekstra midler til 
å utføre forskn ing av like stor fag lig ver
di som de n øvrige universite tsforsknin
gen. De har også gitt forskerne mer kon
takt og samarbeid over institusjonsgren
sene. Forskningen er blitt noe mer 
nytteoriente rt - me n den er samtidig blitt 
vitalisert . 

Ga llu pdemokrati kan selvsagt være 
betenkelig - også i forskningspolitikke n. 
P{t den annen side: Meningsmålinger 
kan være et verdifullt korrektiv til r{iclen
cle synspunkter blant veletablerte forsk
ningspolitiske debattante r. Ka nskje elet 
er den forskningspo litiske debatten. sna
rere enn forsk ningsprogrammene. elet er 
noe galt mecP 

Wem er Cbr istie /\llu!bise11 er se11 ior11!red er 
l'ed NA\/h 111red11 i11gsi11slil11/I . 
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Terttu Luukkonen og Bertel Ståhle 

En ny nordisk unders6kning visar att många forskare 
har svårt att tilgodog6ra sig kritik som f ram.fars i 

forskningsevalueringar. Trots detta ar synen på en fortsatt 
evalueringsverksamhet i grunden positiv. Forskarna (;;fterlyser 

dock f6randringar i evalueringsmetoderna och klara re 
målsattningar for evalueringarna. 

Hur ser forskarna sjalva 
på evalueringsresultat? 

S edan mitten av 1980-talet har de nor
ska forskningsråden, framforallt 

NAVF, med hj iilp av internationella ex
pertpaneler låtit utfora evalueringar av 
forskningsverksamheten inom olika om
råclen. Iden kom ursprungligen från Sve
rige, dar det naturvetenskapliga forsk
ningsrådet under senare de len av 1970-
talet med hj iilp av internationell expertis 
borjade evaluera rådets egen projekt
verksamhet nom olika forskningsområ
den. 

Metoden att geno mfora inte rnationella 
evalueringar av vetenskapliga discipliner 
och forskningsområden spred sig så 
småningom aven till ele andra norcliska 
liinderna. Avvikande från svensk praxis 
har fo rskningsevalueringa rna i ele andra 
norcliska liinclerna dock o mfattat all of
fentligt finansi eracl forskning oberoende 
av finansieringskiilla, dvs inte enbart den 
forskningsrådsfinansierade forskningen, 
såsom i Sverige. 

Forskare interuj uades 

Vi har i en ticligare studie intervjuat 
fo rskningspolitiska beslutsfattare , framst 
forskningsrådsmedlemmar, om utvarde
ringarnas anviinclning som beslutsunder
lag (se Resea rcb Policy 19, 1990). Nu har 
vi undersokt hur de eva luerade forskar
na i ele no rdiska Wnde rna siiilua ser dels 
på effekterna av dessa eva lueringa r, dels 
på sjiilva eva lueringsprocessen. 

I projektet intervjuacle vi under 1991 
nara 100 forskare i Dannmark , Finland , 
Norge och Sverige. De inte rvjuade fo r
skarna hade ingå tt i sammanlagt to lv 
evalueringar inom olika vetenskapsom
råclen. I Norge intervjuades forskare från 
evalueringarna av norsk hjertekarforsk
ning , faststoff-fysikk och mate rialveten
skap respektive terrestrisk eko logi och 
systema tik . 

Evalueringsrapporternas uppl iiggning 
fo lje r i allmiinhet samma modell . Rap-
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porterna innehålle r som regel forst en 
rad allmanna kommentarer o m hela det 
evalueracle forskningsrområdet. Harefter 
foljer kommentarer om de enskilcla for
skargrupperna. 

Positivt evaluerade f orskare 

De av våra intervjupersoner som en
ligt deras egen uppfattning blivit positivt 
evalue rade (elle r som fått både positiva 
och kritiska kommentarer), ansåg att de 
haft nytta av eva lueringsprocessen: eva
lueringen gav dem uppmuntran , deras 
status forbattrades, ele fick ny kunskap 
och eva lueringen hade i elet hela taget 
va rit en stimulerande erfarenhet. Inter
vjuperso nerna i clenna grupp ansåg ock
så oftare an andra att evalueringen bade 
utnyttjats i beslutsprocessen e ller att den 
hade haft positiva effekte r. Majoriteten 
av clessa forskare uppfattecle evaluerin
ga rna som kompetenta och rattvisa (se 
.figur 1) . 

Negativt evaluerade f orskare 

De forskare som tyckte att de blivi t ne
gativt beclomda och enclast få tt negative 
kommentarer i evalueringen, ansåg alle 
- med ett unclantag - att eva lueringen av 
dem sjiilva va r inkompetent elle r brist
fallig (figur 1) . Forskarna i denna grupp 
var också mer kritiskt instiillda både till 
riktigheten i beclo mninga rna av andra 
forskargrupper och till ko mpetensen i 
evalueringen av hela forskningsområdet. 

De ansåg att evalueringen i stort sett 
inte gett dem någonting positivt och ele 
avvisade alla att evalueringen skulle ha 
gett dem nya ideer for cle ras forsknings
arbete . De fo rskare som blivit nega tivt 
eva luerade bedomcle också eva luerin
gens effekter som små och dess anvancl
ning i beslutsprocessen som liten. 

Negativ kritik påverkar inte 

Vår unclersokning visar att man inte kan 
påverka forskamas arbete geno m att kri
tisera arbetet. Daremot kan en positiv 
feedback och en kritik som kombineras 
med någon form av berom leda till fo
randringar. Alla de forskare so m ansåg 
att evalueringen av eie res forskningsom
råde gett dem ideer for cle ras eget forsk
ningsarbete horde antingen till gruppen 
positivt evalueracle eller till den grupp 
som få tt både berom och kritik. 

Totalt sett var det dock inte många 
forskare som ansåg att evalueringarna 
gett nya ideer som kunde bidra till att 
utveckla ele t egna forskningsarbete t. 
Sammanlagt var elet fråga om sex fo rska
re . Hiirtill ko mmer clock att några fo r
skare ansåg att evalueringen forstarkt 
cle ras egen uppfattning om hur forsk
ningsarbete t borde beclrivas eller ut
vecklas. 

Evalueringamas varde 

De intervjuacle forskarna ansåg att eva
lueringa rna i huvuclsak hacle en tvåcle lacl 
betyclels . Å ena siclan ansåg man att 
fo rskningsråclen (elle r andra organ) ut
nyttjat utvarcleringarna i sina beslut; i 
fo rskningsråden oftast i bevillningsbe
slut. Av ele intervjuade trodde 58 procent 
att den ·aktue lla evalueringen utnyttjats i 
bes! u ts processen. 

Å andra sicl;m ansåg forskarna också 
att evalueringarna hacle ett egenvarcle e l
ler a tt de erbjocl en kunskapsmassig, ic
ke-ko nkret nytta. Man ansåg t. ex . att 
evalueringarna bidrar till att skapa en 
heihetsbild av elet ifrågava rande forsk
ningsrområdet samtidigt som ele ger en 
opartisk och extern beclomning. 

Viclare uppmuntrar och framjar evalu
eringa rna forskningen genom att ele ger 
en positiv respons och genom att ele 
tvingar forskarna att tanka igenom sitt 
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Holdning til eva!.: Figur 1. Forskere som var 
bli// evaluer/ 1ned ulik 
bedømmelse (posilivt, 
negativ! eller både/og) 

D Tilfreds ~ Mildt kritisk 

hie sp11rt om de var til
.fi·eds med eval11eringens 
kompe1a11se og 
uparliskhel. 'fresvar
alternativer er prosent
fordelt. 

- Sterkt kritisk 

Positivt Pos. & neg. Negativt 

eget arbete. Eftersom en evaluering an
sågs ha både ett egenvarcle och iiven ge 
en kunskapsmassig nytta kunde forskar
na uppfatta en evaluering som nyttig 
iiven i sådana fa ll cla r den inte lett till 
någon råvisbar konkret nytta och inte 
he lle r anviints i beslutsprocessen. 

Be~ydelsen f or bes/ut dverskattas 

Den positiva hild som ele intervjuacle 
forskarmt gav oss angående anviinclnin
gen av eva lueringarna i beslutsproces
sen står i viss mån i konflikt med den 
bile! vi ticligare erhållit på basen av in
tervjuer med fo rskningsråclsmecllemmar. 
En ligt forskningsråclmecllemmarna ii r an
v;incln inge n av evalue ringa rna i besluts
processen va rken systematisk e lle r s j ~il v

klar. Eva lue rings resultaten kan med va
ria tioner från fa ll till fa ll anvanclas t. ex. i 
syfte att k>rstiirka forskningsrådets upp
fattningar om en ansokare. I praxis sker 
detta dock långtifdn alltid . De eva luera
de forska rmt overskatta r så ledes eva lu
eringarnas hetydelse for beslutsfattan
de t. 

Bedomt i evalueringen 

Konsekvenser f or evaluerade 
forskningsområdet 

Unclersokningssvare n angående eva lue
ringa rnas effekter på forskningsområdet 
uppvisacle en stor spriclning. I synnerhet 
ele finska forskarna från eva lueringarmt 
av området oorganisk kemi respektive 
området skogsfornyelsesforskning ansåg 
att evalueringarna biclragit till en inter
nationa lisering av ele ifrågavara nde om
rådena. Samticligt konstaterade många 
forskare (speciellt i Sverige) att deres 
område reclan hacle en så hog grad av 
internatione llt samarbete och internatio
nell inriktning att evalueringa rmt knap
past ens skulle ha kunnat bidra till en 
ytterligare internationalisering. 

Andra områclesspecifika effekter var 
bl.a. ett okat forskningssamarbete , for
;indringa r i områdets status och synlig
het samt tillvaxt i e lle r omfordelning av 
områdets resurser. Det ansågs också att 
eva lueringarna le tt till en okad konkur
rens e ller till strangare kvalite tskrav i 
forskn ingsarbetet. 

Många av ele intervjuade forska rna un-

Tabell 7. Forskeme hie sp11rl 0111 lignende eval11eri11ger børfore/as i .fiwnlide11. Prosentfor
deling mellom sua rene som jorskeme i del enke/le land ga. 

Burde lignende evalueringer gjøres Dan Fin Nor Sve 
også i framtiden? N=19 N=21 N=21 N=24 

Ja 53% 52% 52'Yu 54% 
Nei 11% 10% 5% 4% 
Usikker 11% 14% 14% 17% 
Ja, forutsatt bedre metoder, avklart 21% 19% 24% 21% 
hensikt, etc. 
Ubesvart 5% 5% 5% 4% 

--------------· -----··-
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derstrok att det va r svårt att påvisa att en 
evaluering hade specifika effekter på ett 
område. Eventuella forandringar intraf
fade vanligen som ett resultat av många 
samticligt verkande faktorer. 

Negativa e,jJekter 

Ingen av ele inte1vjuacle forskarna ansåg 
att den kritik som framforts i evaluerin
garna hacle haft negativa effekter på be
villningsbesluten angående ifrågavaran
de forskares egen forskning. Eva luerin
garna negativa effekter galleie i stallet 
psykologiska faktorer, såsom clepressio
ner elle r sankt arbetsmotiva tion som en 
foljcl av kritik. 

Bland ele negativa effekterna namncles 
också besvikelse over att en evaluering 
inte le tt till foranclringar samt den osii
kerhet e lle r den statussankning en eva
lue1"ing fororsakat. Det framforeles aven 
att områdeseva lueringar anva nts mot en
skilda forskare och att forkare forbigåtts 
på grund av en evaluering. Mindre an 30 
procent av de inte1v juacle forskarna 
uppgav att de sjiilva hade drabbats av 
negativa konsekvenser. 

Fortsatta, men forbattrade 
evalueringar 

Många av forskarmt framforde kri tiska 
synpunkter på den evaluering de sjalva 
hade medverkat i. Men trots att forskar
na kritiseracle det satt på vilket evalue
ringen genomforts, elle r hur evaluerin
gens målsattninga r preciserats, ansåg 
mer an halften av de inte1v juade, att eva
lueringar av den har typen borde goras 
aven i fortsattningen. Dessutom forhol! 
sig ytterligare ca e n femtedel av forskar
na positivt till fortsatta evalueringar un
der foruts~ittning av att s;itte t att genom
fora evalueringar forbåttracles. Man fo
rutsatte också att målsiittningarna med 
evalueringarna preciserades klarare eller 
att man på annat satt kunde ratta upp 
obe1verade brister. 

Forskamas svar på denna fråga forde
lade sig i de olika nordiska landerna 
nastan identiskt ( tabell I) , vilket kan an
ses fo1vånande med beaktande av de 
olikheter som råder mellan lanclerna 
ifråga om forsk ningens vi llkor och forsk
ningspolitiken i ovrigt. Undersokningen 
visade overhuvucltaget att skillnaderna 
mellan de norcliska liinderna nar det ga l
ler forskamas uppfattningar om evalue
ringar ar overraskande små. 

Artikkelen er baser/ på: Terllu Lu11kkonen & 
Bertel Ståhle: Evaluation of Research Fields -
Scientists' Views. Nord 1993:15. Nordic 
Council q/Ministers. 
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JOHN MACDONAlD fo1t THE CllltONICll! 

Konsensuskonferanser 

K onsensuskonferansene har primært 
sin bakgrunn i en .akselererende 

medisinsk teknologisk i.1tvikling. Ikke 
sjelden står myndighetene overfor spri
kende fagråd i strømmen av fag lige ny
heter på markedet / Slik vite nskapelig 
konflikt kan i verste fall lamme myndig
hetsapparate t og få særdeles uhe ldige 
utslag i medisinsk praksis . Konsensus
konferansen skal med sitt ad-hoc preg, 
sitt fagetiske kompetansegrunnlag og 
karakter av "samfunnsmessighet" vise vei 
ut av det aktue lle konflikttemaet. 

Det har vært arrangert ni konsensus
konferanser (konsensuslikne nde konfe
ranser inkludert) i Norge siden 1986. Ut
redningsinstituttet har bidratt til evalue
ringen av de syv første konfe ransene . 
Konferansene har vært del av et konfe
ranseprogram, finansi ert av Sosialdepar
tementet og utøvd av RMF og til dels 
Norsk institutt for sykehusforskning 
(NIS). 

RMFs konsensuskonferanseprogram 
har hatt som hovedformål å gi he lse
myndighetene og praktikere råd innen
for vanskelige og kontroversielle medi
sinske spørsmål. En konsensusuttale/se 
(konferanseanbefa ling) utarbeidet av et 
tverrfaglig ekspertpane l er ko nferanse
nes viktigste produkt og mål. 

Vitenskapelig konflikt er ikke det 
eneste kriterium for valg av konferanse
tema. I tillegg skal emnet for konferan
sen ha allmenn interesse, ha solid kunn
skapsforankring og være helsepolitisk 
relevant. Bruk av ultralyd , mammografi
screening, østrogenbehandling, ko leste
rolkampanjer samt behandling av stof
favhengige er eksempler på temaer for 
de norske konferansene. 

Eva lueringsstudien har primært drøf
tet konferansene som helsepolitisk vir
kemiddel. I denne sammenheng inneba r 
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Randi Søgnen 

det en vurdering av konferansenes be
tydning i myndighetsapparatet, sentralt 
og regionalt. 

Streng dramaturgi 

En rekke formelle regler preger konsen
suskonferansen. Først og fremst gjelder 
kravet om faglig uavhengighet. Både 
plangruppen i forbindelse med hver 
konferanse og panelet som uta rbeider 
konsensusuttalelsen skal ha va riert faglig 
bakgrunn, men møte som "enkeltperso
ner" og ikke ha faglig (direkte) e lle r ma
terie lle/ økono miske interesser i ko nfe
ransete maet. Medisin, psykologi, øko no
mi, jus og filosofi er eksempler på 
fagområder som gjerne er representert i 
panelet. 

Høring - et oppbud av ulike e ksper
tinnlegg - over en til to dage r karakteri
serer konferansens første del. Innenfor 
den tradisjonelle konsensuskonferansen 
trekker panelet seg tilbake etter andre 
konferansedag og utarbeider en konsen
susuttale/se som offentliggjø res ved mor
gengry tredje dag. I motsetning til den 
åpne hø ringen e r den nattlige mekling 
lukket og eventue ll uenighet skal ikke 
eksponeres utad. 

En lang natts ferd 

Forbilder for konferanseutformingen er 
hentet fra ulike kilder, herunder er ju -
1yorc!ningen fra re ttsvesenet en va nlig 
referanse der eksperthøringen har sin 
paralle ll til lagrettens vitner og panele t til 
en lekmannsjury med en lagmannsre tts 

kjennelse. Det blir også vist til felles
trekk med al/møteordningen så vel som 
normen om kommunalisme i forsknin
gen (uinnskrenket tilgang til alle rele
va nte forskningsresultater og fagstand
punkter). Videre kjenner vi igjen trekk 
fra forbandlingspraksis, lukket nattmek
ling og tidsbegrensning ved f. eks. lønns
tvister. 

De fire førs te konferansene i RMFs re
gi ble arra ngert med nattmekling. De sis
te konferansene har avveket noe fra den. 
tradisjonelle malen. Det kunne vært fris
tende å forfølge denne nattlige seansen 
mot konsensus. I eva lueringsstudien 
måtte vi imidlertid ta den faglige kon
sensus for gitt, og kartlegge konferanse
anbefa lingenes videre skjebne - eieres 
nytte og legitimitet i myndighetsapparat. 

Myndighetene er positive 

Vi 11envendte oss til helsemyndighetene 
sentralt , primæ rt Helsedirektoratet og 
Sosialdepartementet, og regionalt til de 
19 fylkeslegeetatene og den fylkeskom
munale helsetjenesten i hvert fylke . 
Gjennom ulike datakilder kartla vi myn
dighetenes kjennskap til konferansene, 
grad av direkte band/ing på grunnlag av 
konferanseanbefalingene samt helseby
råkratie ts mer grunnleggende boldning 
til slike konferansetiltak som ide og vir
kemiddel. 

Studier av konferansenes betydning 
munnet ut i et særdeles positivt eva lu
eringsresultat: Nærmest udelt akklama
sjon og lite skepsis. Det er først og 
fremst konferansenes muligheter for 
samling av miljøer, for en åpen og viten
skapsbasert debatt og for enhetlige råd 
som appellerer til helsemyndighetene. 

Vi har påvist relativ stor grad av helse
politisk handling på bakgrunn av kon-
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Konsensuskonferanser er en utradisjonell konferanseform 
som særlig benyttes for kontroversielle medisinske emner. For 
utenforstående kan kravene til ekspertpanelet sy nes store og 

næ rmest urealistiske: I løpet av en natt skal en betydelig faglig 
konflikt transformeres til enstemmig enighet. 

Det tidligere Rådet for medisinsk forskning (RMF) hadde et eget 
program for slike konferanser, som nå er evaluert med positive 
konklusjoner. Utenfor evalueringens ramme kan det imidlertid 

stilles åpne spørmål av interesse også for andre fag. 

verneverdig eksperiment 

feranseanbefalingene, det gjelder spesi
elt fem av de syv konferansene i vår stu
die. Graden av samsvar mellom konfe
ranseprodukt og administrativ opp
følging var særskilt høy for konferansen 
om stoffavhengighet (herunder om bruk 
av metadon). 

Relevant beslutningsgrunnlag 

Er så dette resultatet overraskende? In
nenfor enkelte av konferansene var 
myndighetene nærmest i et beslutnings
va kuum (f.eks. i metadonspørsmålet). Er 
det så ikke rimelig at konfe ranseanbe
falingene blir fulgt opp? Her minner vi 
om at konsensuskonferanser har vært et 
eksperiment i helsepolitisk sammen
heng og ikke en fullt ut ukontroversiell 
metode spesielt i enkelte fagmiljøer. Og
så blant våre informanter ble (rett nok 
unntaksvis) karakteristikker som "inter
essemonopol" og "vridde paneler" benyt
tet om konferansetiltakene. I evalue
ringssammenheng blir det derfor et po
eng at myndighetene i stort har funnet 
konferanseanbefalingene legitime og 
verdige som premiss for videre saks
gang. 

Et viktig grunnlag for myndighetenes 
till it til konferanseproduktene skyldes 
trekk ved konferansearrangementet. Re
levante temaer, grundig planlegging, in
tegrerte og fag lig holdbare paneler samt 
åpenhet i forhold til ulike fags tandpunk
ter synes være avgjørende for myndig
hetenes positive holdning. RMF (gjen
nom Komite for medisinsk teknologivur
dering) anses - gjennom sin faglig 
uavhengige stilling - som en god og 
ukontroversiell konferansearrangør. 

Summa sumarum viser evalueringen 
at RMFs konfe ranseprogram har vært en 
fullt ut legitim metode for å forbedre og 
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effektivisere helsepolitiske beslutninger. 
Konferansene fyller åpenbart et behov 
ved utformingen av helsepolitikken. 

Konfe ranserapporten drøfter mulige 
årsaker til at konferansene har hatt så 
stor appell hos myndighetene. Blant an
net egenskaper ved de etablerte helse
politiske organer, ikke minst helsebyrå
kratiets "institusjonelle treghet•" tolket vi 
som en viktig årsak. Vide re er det sann
synligvis et poeng at konferansene i 
stort har produsert billige løsninger på 
dyre konflikter. 

Herreløs dialog? 

Konsensuskonferansenes betydning er 
eva luert. Myndighetene er fornøyd. 
Konferanseprogrammet blir forlenget. 
Som evaluatør sitter en likevel igjen med 
ubesvarte spørsmål, primært til sider ved 
konferansene som evalueringen ikke 
dekker. Det gjelder ikke minst undrin
gen over at ele ulike panelene faktisk har 
nådd fram til konsensus . For eksterne 
kan spesiel t kravene til panelet synes 
store og nærmest urealistiske: I løpet av 
en natt skal en betydelig faglig konflikt 
transformeres til enstemmig enighet. 

Den "enstemmige enighet" har imid
lertid vært et faktum for alle konferanse
ne som har fulgt den tradisjonelle kon
feransemalen. Vi er imidlertid i tvil om 
"veien til konsensus" følger konferansei
deologien. Vi vil hevde at konsensus
konferansene hviler på en rekke proble
matiske forutsetninger som sjelden blir 
drøftet i konferanselitteraturen. 

Det gjelder bl. a. antakelsen om pane
lets uegennyttige streben mot konsensus 
- troen på den "frie dialog". I deler av 
samfunnsvitenskapelig teori vil dette 
være en høyst problematisk antakelse. 
En relativ vanlig betrakting (jf. beslut-

ningsteori) er at aktører i en beslutnings
prosess deltar med base i sine interesser, 
direkte eller indirekte. Som bærere av 
problemer og løsninger, vil de søke å 
påvirke utfallet i kraft av sine ressurser 
(konfliktmodell). 

Konsensuskonferansen hviler imidler
tid nærmest på antitesen (harmonimo
dell). Gjennom rasjonell og uselvisk pro
blemløsning med basis i målet for pro
sessen (konsensus) arbeider aktørene 
seg fram til det mest fornuftige utfall. 
Ved hjelp av en Habermas' diskursetikk 
forventes aktørene å føre en "åpen og 
informert diskusjon" som så skal munne 
ut i felles standarder. Gjennom konfe
ransenes strenge dramaturgi - høring, 
panel, konsensusuttalelse - skal delta
kerne nærmest disiplineres til den "her
reløse dialog" som er konferansenes 
fremste "ideologiske" kjennetegn. 

Det er åpenbart at konferanseformen 
disiplinerer og enighet produseres. Det 
fortoner seg likevel høyst oppsiktsvek
kende at aktørene fullstendig gir avkall 
på interesseforsvar og institusjonsidenti
teter over natten. Er det slik, bør kon
feransemetoden og beslektede konsen
susteknikker danne skole for konflikt
løsning også på andre områder. 

Randi Søgnen er utredningskonsulent ved 
NAVFs utredn ingsinstitutt. Artikkelen bygger 
på: Konsensuskonferanser som helsepo
litisk virkemiddel En evaluering av 
RMFs konsensuskonferanseprogram. 
Rapport 5192, RMF/NAVFs utredningsinsti
tutt. 

21 



Knut H. Sørensen 

Innføring av ultralyd, computer-tomografer og NMR-niaskiner 
på sykehusene har gitt legene helt nye muligheter til å se uinni" 

1nenneskekroppen. Men hvo1for regnes disse formene for 
billeddannende teknologi som vellykkede og ikke termografien som 
baserer seg på variasjoner i varmestrålingen fra kroppen? Hva er 

det egentlig som blir funnet opp, når slikt utsty r gjør sitt 
inntog i den medisinskij! diagnostikk? Slike tema behandles av 

Stuart Blume i hans bok ufnsight and industry". 

0 

A se og bli sett 

S to re oppfinnere o ppfattes gjerne som 
konstruktører av nye apparater, ele r 

elet er apparate t i seg se lv som er ele t 
nyskapende. Dette .er misvisende . Geor
ge Eastman , grunnleggere n av Kodak , 
hadde ideen til amatørfo tograferingen, 
ikke til fotoappa ra tet. Thomas Eclison 
o ppfant ikke lys pæren. Han utviklet e t 
elektrisk belysningssystem som kunne 
ko nkurrere ut gassverkene. Henry Ford 
oppfant verke n bilen e lle r samlebåndet, 
han oppdaget mulighete ne i massebilis
me. Det o ppfinneren eller forskeren 
konstruerer, må kobles til et bruksom
råde og de rmed til en brukergruppe der
som ko nstruksjo nen skal ha noen inter
esse . 

En o ppfinnelse virker fø rst når den 
fungerer utenfor verkstedet elle r labora
toriet, og spø rsmålet om hvor/or den vir
ker, kan ikke besvares bare i tekniske 
termer. Studiet av ny teknologi er slik 
sett alltid en analyse av samfunnsfor
hold , enten vi bruker tekno logi e lle r 
som et "vindu" for å studere genere lle so
siale mønstre og endringsprosesser e lle r 
vi ønsker å anal ysere mer spesifikke si
der ved te knologiers sosiale dynamikk. 

Stuart Blumes Jnsight and industry. 
On the dvnamics of techno/ogica/ chan
ge in medicine demo nstrerer begge mu
ligheter, selv om hovedvekten ligger på 
den siste . Temaet er utviklingen av bil
leddannende teknologier innenfor medi
sinen som har gjort ele t mulig så ~1 si å se 
innsiden av menneskekroppen. Anven
delsen av røntgenstråler som diagnostisk 
hjelpemiddel på stadig nye medisinske 
områder har skapt røntgen som både et 
medisinsk og et industrielt fe lt. Som Blu
me grundig demonstrerer, e r ko plingene 
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Hvordan billeddannende 
teknologi har oppnådd 
suksess innen medisin 

S111ar1 Bl11me gjestet Noqw i a up, 11sl i fo rbin
delse m ed utred11ingsi11slil11/lels kor~/emnse 

om "K1 11111skapsgn111nlap,el f or no1:\k forsk
ninp,spolitikk". B/11me er professor ved Sc ien
ce Policy Research Unit ( Wetenschapsd)'llCl -
111ica ) ved U11ive1:1· itelel i Amsterda m . !-fa n 
ha r doktorp, rad i kjemi j i"C1 04ord og lang 
e1fa ring som j orsk11ing1politisk a na(Jitiker og 
nldgiuer - hl.a. jor Oh'CD og den britiske og 
neder/a ndske repjerin,~. 

mellom disse to fe ltene av avgjørende 
betydning fo r den røntgenteknologiske 
utviklingen. Mens legene er avhengige 
av industrien for å rn stadig bedre utstyr, 
er industrien avhengig av legenes opp
fa tninger om nyvinningene for å gjø re 
forbedringer som oppleves som relevan
te og dermed salgbare . 

Brukerinnovasjoner 

Et annet sentralt poeng for Blume er 
kontinuiteten i teknologiske innovasjo
ner. De som gjø r radikalt nye oppfinne l
ser, har i utgangspunktet sje lden innsikt 
i eie res rekkevidde og bruksområde. Nå r 
oppfinnelser gå r over fra å være en ide 
til å bli en rea lisert og anvendt teknolo
gi, en innovasjon, fo rutsetter dette at 
oppfinneren e lle r andre drivende krefte r 
har greid å invo lvere en tilstrekkelig sto r 
brukergruppe . En innovasjon forutsetter 
at potensielle brukere finner en interes
sant måte å anvende den nye teknologi
en. For røntgentekno logiens vedkom
mende var ele t nødvendig med en klar
legging av ele diagnostiske muligheter, 
etablering av røntgenbildenes pålitelig
het og utviklingen av en praksissam
menheng eler røntgenutstyr kunne an
vendes . 

Vi kan beskrive denne prosessen som 
en domestisering - "temming" - av te k
nologi som innebærer o ppdagelsen av 
anvendelsesområder og innpassing av 
tekn o logien i en sos ial sammenheng, 
samtidig som denne sosiale samme n
heng også endres. Domestiseringen e r 
like kritisk for suksess som oppfinne l
sesakten, og den er en nødvendig be-
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tingelse for at innovasjon over tid kan få 
sin nødvendige form av en pendelbeve
gelse mellom elet te kniske og sosiale. 
Teknologier må tilskrives mening for å la 
seg integrere , samtidig som ko nllikter 
o m en teknologis betydning spiller en 
avgjø rende rolle for hvo rdan innovasjo
nen formes. 

Biurnes sosiologiske perspektiv på 
teknologiske innovasjoner blir på denne 
måten en understrekning av eieres pro
sessue ll e og ko mplekse aspekter. Han 
framhever selv tre særlig sentrale begrep 
for en slik analyse. Det ene er i11terorga-
11isatorisk str11 kt11r som dreier seg o m 
sammenhengene me ll om konstruksjons
miljø og brukermiljø , i hans tilfe ll e mel
lom teknologisk-naturvitenskapelig 
forskning , indust ri og medisin. Herigjen
nom kan e n karakterisere bruker-produ
sent relasjo ne r som handler o m kommu
nikasjon , men også o m makt og allian
ser. En interorga nisatorisk struktur kan 
forme sine teknologiske innovasjonec 
men innovasjoner kan også være så ra
dikale at de åpner o pp for grunnleggen
de institusjonelle forandringer. Den som 
stude rer innovasjo ner, må være åpen for 
begge mulighete r. 

Karriere er det and re begrepet som i 
hovedsak har en beskrivende ro lle . Det 
defineres med henvisning til visse kon
vensjonelle faser som skal gjøre det mu
lig <'t sammenlikne og generalisere. Blu
me skiller i utga ngspunktet mellom fire 
slike faser: (1) Utforskning, (2) Utvikling, 
(3) Spredning, evaluering og vurdering 
og ( 4) Tilbakeføring. 

Det tredje og siste hovedbegrepet er 
problematisering. Blume anvender dette 
for ~t besk rive hva som oppfattes som 
problematisk med en (framvoksende) 
tekno logi. Problematisering kan dreie 
seg om nye offentlige reguleringer, om 
forskningsmessige innvendinger, om 
usikkerhet når det gjelder pålite lighet, 
o. l. Dette er typisk et resultat av sam
me nl ikn inger med kjent teknologi som 
anvendes på samme o mråde . 

Driukr~/ter bak medisinsk 
teknologiutvikling 

Medisinen er et av mange samfunnsom
ritcle r som i økende grad er blitt av he n
gig av teknologi. Biurne peker på tre 
særlig viktige drivkrefter i denne utvik
lingen: økt medisinsk spesialisering, of
fentlighetens økte forventninger til hva 
medisinen kan utre tte og framveksten av 
livsfors ikringsselskaper som !<revde mer 
nøya ktige diagnoser fo r store befolk
ningsgrupper. Resul tatet var en gjensidig 
avhengighet mell om medisin og indu
st ri , og 13lume er kritisk til framstillinger 
av medisinsk teknologiutvikling som 
legger en etter hans oppfatning altfor 
ensid ig vekt på profittj akt og monopoli
sering. 
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Hoveddelen av Blumes bok e r en de
ta ljert framstilling av utviklingen innen
for fire billeddannende tekno logier fo r 
medis'insk diagnose: ultralyd, termografi , 
computertomografi og magnetisk reso
nans . Den historiske analysen av utvik
lingen på disse fire områdene følger opp 
det teoretiske utga ngspunktet med vekt 
på prosess og kompleksitet, men den er 
kanskje noe lite poengtert. De historiske 
dramaene som utspiller seg, drukner litt 
i karrierebeskrivelsene. 

Samtidig bekrefter de fire del-analyse
ne hvorda n utviklingen av billeddan
nende medisinsk teknologi etter etable
ringen av røntgen-komplekset preges av 
denne inte rorganisato riske strukturen og 
kravet om å e tablere slike strukturer om
kring nye teknologier. I utga ngspunktet 
er røntgen-teknologien målestokken for 
problematiseringen av ele nye teknologi
ene, og sykehusenes røntgenavdelinger 
spille r en sentral ro lle for vurderingen av 
dem. De må imidlertid integreres også i 
andre medisinske praksisfelt slik som 
obstetrikk, nevrokirurgi og gynekologi. 
På denne måten har den medisinske 
profesjonen en sentral rolle i etablerin
gen av nye medisinske teknologier, ikke 
bare som mulig inspirasjonskilde og som 
eva luator, men også som objekt for tek
nologisk initierte omstruktueringer av 
helsetjenestene. 

Røntgenindustrien har, ifø lge Blume, 
hatt en tvetydig ro lle i forhold til ultra
lyd, termografi, computertomografi og 
magnetisk resonans. I utforskningen av 
disse teknologiene spilte de ledende 
rØntgenbedriftene ingen vesentlig rolle . 
Dette skjedde på utsiden av bransjen. I 
det lange løp er det imidlertid røntgenin
dustrien som har tjent penger på innova
sjonene gjennom sin evne til å være en 
"rask nummer to" og gjennom sine e tab
lerte nettverk inn i helsetjenesten og den 
medisinske profesjonen. 

Forskningens rolle 

Et hovedpoeng i det meste av den nye re 
innovasjonsforskningen er at forskning 
spiller en mindre vesentlig rolle for tek
nologiske innovasjoner enn tradisjonelt 
antatt. Riktignok er det viktige eksem
pler på ny teknologi som er initiert som 
anvendt naturvitenskap, men den såkal
te lineære modellen eler grunnforsknin
gen oppfattes som de nye teknologie rs 
mor har vist seg å være et dårlig policy
instrume nt. 

Blumes bok endrer ikke vesentlig på 
dette bileiet, men den unde rstreker sam
tidig at utviklingen av medisinsk tekno
logi er sterkt avhengig av forskning. For 
131ume har forskningen en sentral, men 
dobbelt ro lle. På den ene s iden blir 
framvoksende teknologier problemati
sert gjennom forskning som på denne 
måten fungerer som stimulans for videre 

utvikling. Dette gir også grunnlag for å 
skaffe ressurser til utviklingsprosessen . 
På den andre siden er ele framvoksende 
teknologier grunnlag for å skape seg 
forskningsmessig anseelse. Nå r en ser 1 
detalj på forskn ingen på ele fire studerte 
områdene, ser vi hvordan ele tilgjengeli
ge sosiale og kognitive ressurser anven
des fo r samtidig for å fremme både vi
tenskapelig anseelse og den teknologis
ke gjenstanden. 

Det er a ltså ikke slik at forskning er 
uviktig. Forskningen spi lle r en annen og 
mer kompleks ro lle enn den som forut
settes i den lineære modellen og også i 
den i norsk sammenheng mer populære 
oppfa tningen om viktigheten av såkalt 
brukerstyring. Her er det behov for mer 
kunnskap. Blumes bok gir et bidrag, 
men ingen klare svar. 

Per::.pektiver 

Historikeres og sosiologers innsa ts for å 
gjennomføre detaljerte analyser av tek
nologiske innovasjoner er blitt kritisert 
for å være nærsynt og perspektivløs . Et 
alternativ som framheves er den storslåt
te, kulturpessimistiske kritikken av det 
moderne samfunnet teknologiske av
hengighet, slik vi kan finne den hos 
Louis Mumford og Jaques Ell ul. Trenger 
vi mer medisinsk teknologi? Hva er kon
sekvensene av medisinens økende tek
nologiske avhengighet? 

Blume drøfter ingen slike spørsmål. 
Boka hans tar for gitt at utviklingen in
nenfor medisinsk billeddannende tekno
logi representerer et framskritt, uten at 
dette problematiseres. Denne ukritiske 
forutsetningen spiller en mindre vesent
lig rolle for framstillingen som gir en vik
tig innsikt i betingelsene for endret me
disinsk praksis. Den som ønsker å på
virke den medisinske praksis, bør ikke 
primært satse på å påvise alternative me
toder for diagnose, behandling og pleie. 
Oppmerksomheten må i stedet konsen
treres o mkring de interorganisatoriske 
strukturene som påvirker medisinsk ny
skapning. 

Samtidig hadde nok Biurnes bok blitt 
mer spennende dersom han hadde lagt 
større vekt på sosiale konllikter omkring 
utviklingen av medisinsk teknologi. Han 
er såvidt inne på den feministiske kritik
ken av o bstetrisk ultralyd, men profe
sjonskonflikter, alternativ medisi n og 
kritisk medisin er gjennomgående fra
værende fra analysen. Dette er e t resul
tat av en noe streng (og litt kjedelig) av
grensning av analysen. 

KJ111/ H. Søre11se11 erforsk11i11gsleder ved Sen
/erfor teknologi og sc1111/i111i1. U11iuersitelel i 
1i'o11dheim. 
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Ut av Norden • inn til Norden 
De siste årene har nordiske forskere publisert en økende 

andel av sine vitenskapelige artikler utenfor Norden. I dag velges 
sjelden et nordisk tidsskrift som kanal for artikler på engelsk. 

Forskere utenfor Norden ser ut til å finne de nordiske tidsskriftene 
mer attraktive. I dag er mer enn halvparten av artiklene i 

nordiske tidsskrifter skrevet av forskere utenfor Norden. 

Fig. 1. Nordiske forskere: D ette bildet får vi fram gjennom den 
bibliografiske databasen Science 

Citation Index (SCI). Her registreres ar
tikle r i omkring 3.200 tidsskrifter i natur
vitenskap, medisin, landbruksvitenskap 
og teknologi . Det årlige anta llet artikle r 
fra Norden økt fra omkring 16.000 til mer 
enn 17.000 i løpet av perioden 1985-92. 

Fig. 2. Nordiske tidsskrifter: 
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Blant tidsskriftene i databasen e r det 
71 som har redaksjonsadresse i Norden, 
og som har vært dekket av ser i hele 
perioden. Samtlige utkommer på en
gelsk . 

Til tross for økt publisering har det 
vært en nedgang i nordiske artikler i de 
nordiske tidsskriftene, både antallsvis og 
prosentvis. r 1985 ble 26 prosent av alle 
ser-registrerte nordiske artikler publisert 
i de 71 nordiske tidsskriftene. r 1992 var 
denne andelen redusert til 16 prosent. 
Figur 1 viser motsvarende at det e r en 
klart økende tendens til at nordiske for
skere publiserer i tidsskrifter utenfor 
Norden. 

Likevel har det årlige antall artikler i 
de 71 nordiske tidsskriftene økt i perio
den. Det utgjør nå omkring 7.000 artikler 
pr. år. r 1985 var 61 prosent av innho ldet 
i de nordiske tidsskriftene av nordiske 
forfattere. r 1992 var denne andelen re
dusert til 45 prosent. Figur 2 viser mot
svarende at de nordiske tidsskriftene i 
økende grad publiserer ikke-nordiske 
artikle r. 

Nordiske forskere blir mer internasjo
nale - de t samme gjelder de nordiske 
tidsskriftene. Tendensene kan vanskelig 
betraktes som annet enn positive . men 
et underliggende problem er omta lt på 
s. 3 inne i bladet. 

Gunnar Sivertsen 
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