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Samfunnsliv og privatliv endres raskt som 
en følge av stadig nye anvendelser av IT. Som 

en konsekvens 
av dette råder en 
generell oppfat-
ning om at fors-
kning innen IT 
(også kalt IKT eller 
informatikk) gjør 
raskere fremskritt 
og derved også blir 
raskere utdatert 
enn forskning på 
andre fagfelt. Dette 
er feil.

et mål på hvor 

raskt forskningsfronten flytter seg på et fag-
felt, er gjennomsnittsalderen på siterte arti-
kler. Dette kalles «citing half-life» i litteraturen 
som måler og analyserer forskningslitteratur. 
Jeg har gjennomført en studie av dette målet 
i 8300 tidsskrifter innen samtlige vitenskape-

lige fagområder i den anerkjente siteringsda-
tabasen Institute for Scientific Information 
(ISI) Web of Knowledge. I diagrammet som 
viser gjennomsnittlig alder på siterte artikler, 
fremgår det at forskningslitteraturen blir ras-
kest utdatert i immunologi, molekylærbiologi 
og genetikk, og senest i økonomi, business og 
matematikk. Informatikk/IT ligger nær gjen-
nomsnittet, som er 7,7 år. Dette indikerer at 
IT-forskningen arbeider med komplekse pro-
blemer som det tar mange år å løse. (Se figur.)

Forskningsminister Tora Aasland sa i et 
foredrag på Litteraturhuset i oslo tidligere 
i høst at vi må bort fra oppfatningen om at 
forskning med kort tidshorisont, som tekno-
logiforskning, er nyttigere enn fag med lang 
tidshorisont, og at vi må fjerne skillet mellom 
anvendt forskning og grunnforskning. når det 
gjelder informasjonsteknologi (IT), er tidshori-
sonten på forskningen både kort og lang. Den 
er ofte kort når det gjelder tiden frem til de 
første anvendelser. Det er anvendelsene som 
motiverer og igangsetter forskningen. Det er 
ikke snakk om å løse «naturens gåter» eller 
forstå «menneskets natur»; det er anvendel-
sene som legitimerer IT-fagets eksistens.

men tidshorisonten på problemstillingene 
er like lang som i andre, klassiske fag. De 
fundamentale utfordringene varer lenge, og 
det kreves store ressurser for å løse dem. For 
eksempel har det alltid vært, og kommer anta-
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kelig alltid til å være, en stor utfordring å utvi-
kle datasystemer som er pålitelige, effektive, 
brukervennlige, tilpasningsdyktige og utvid-
bare i tråd med endrede krav og behov. Altså, 
selv om anvendelsene er åpenbare og motive-
rer forskningen, så er den likevel langsiktig.

De mange IT-anvendelser og -produkter 
som stadig tilbys, gjør at det er liten forståelse 
for langsiktigheten i IT-forskningen. I andre 
fag klarer man å skjelne mellom teknologiut-
vikling og fundamental forskning. Ingen tror 
at forskningsfronten i fysikk flytter seg raskt 
fordi det hvert år kommer nye bilmodeller.

IT-forskningens fokus på både anvendelser 
og grunnleggende problemstillinger rimer 
med Aaslands ønske om å fjerne skillet mel-
lom anvendt forskning og grunnforskning. 
men hva er egentlig forskningsministerens 
ærend? man kan mistenke henne for å ønske 
å fjerne begrepet «grunnforskning» fordi det 
er vanskelig å skaffe midler til slik forskning. 
eller er det som Knut olav Åmås i Aftenposten 
antydet i en kommentar til Aaslands foredrag, 
et bakenforliggende ønske om å kamuflere at 
nesten alle midlene til norges forskningsråd 
er programstyrte?

Det er for øvrig slående hvor lite debatt det 
har vært om hvordan og av hvem temaene i 
de øremerkede programmene bestemmes. 
For eksempel er det en gåte at det ikke finnes 
forskningsprogrammer som omhandler hånd-
tering av kompleksitet i store IT-systemer og 
IT-utviklingsprosjekter, når media har berettet 
om «IT-skandaler», ikke minst i offentlig sek-
tor, jevnlig i omtrent 20 år. 

Telenor har ikke hatt noen «IT-skandale», 
men som alle store organisasjoner, deriblant 
en rekke offentlige etater og sykehus, har de 
store utfordringer knyttet til komplekse IT-
systemer. når Telenor spør meg om hva fors-
kningslitteraturen sier om hvordan man skal 

måle, kontrollere og redusere kompleksitet i 
porteføljer av opp til flere hundre IT-systemer, 
da må jeg bare svare at det nærmest ikke finnes 
forskning på dette på grunn av lite ressurser 
og manglende prioritering. I Forskningsrådets 
hovedprogram innen IT, verdikt, er kjernepro-
blematikk i IT absurd nok definert utenfor pro-
grammet. Derfor går IT-midlene i stor grad til 
forskere innen andre fagfelt som for eksempel 
arkitektur & design og samfunnsvitenskap.

Hovedsatsingen til Forskningsrådet innen 
IT er altså så fokusert på anvendelser at de 
fleste norske informatikkmiljøer ikke kan 
søke. På den annen side, i universitetsmiljøer 
blir IT eller informatikk ofte ikke ansett som 
«vitenskapelig» nok. I konkurranse med andre 
realfag om grunnforskningsmidler ved uni-
versitetet møtes IT-forskningen med at siden 
den er så nyttig for forvaltning, næringsliv og 
industri, så må de da selv kunne finansiere slik 
forskning. Argumenter om at forskningen vil 
være langsiktig og kreve større ressurser enn 
enkeltorganisasjoner kan finansiere, faller på 
stengrunn. en informatikers utfordring er å 
argumentere for samfunnets behov, for å for-
svare fagets relevans, samtidig som det må 
argumenteres for at IT er en grunnforsknings-
tung disiplin, for å oppnå faglig respekt i aka-
demia.

men forskere i faget selv bidrar også til å 
spre myten om flyktigheten av IT-forskningen. 
Det hevdes stadig blant informatikere at publi-
seringssystemet til akademiske tidsskrifter er 
i krise fordi det angivelig går så lang tid fra 
innsending av en artikkel til den blir publi-
sert at resultatene blir uaktuelle. min studie 
viser at det i informatikk tar gjennomsnittlig 
20 måneder fra innsending av første versjon 
til publisering. Siden gjennomsnittsalderen 
på siterte IT-artikler er 7,5 år, er forsinkelsen 
lite problematisk. I tillegg blir manuskriptet 
forbedret underveis i vurderingsperioden, og 
det blir mer og mer vanlig at artiklene legges 
ut på Internett rett etter at de er akseptert, før 
papirutgaven utgis.

en konsekvens av den feilaktige oppfatnin-
gen om at forskning innen IT blir raskt utda-
tert, er at det foreligger lite midler til langsiktig 
forskning på grunnleggende problemstillin-
ger. Derfor står faget på stedet hvil på mange 
kritiske områder. Gitt samfunnets avhengig-
het av IT-systemer på nærmest alle områder, 
som koster titalls milliarder årlig å utvikle og 
tilpasse, er det ingen grunn til at satsingen 
på fundamental, relevant forskning skal være 
mindre i IT enn i klassiske, etablerte vitenska-
per.

«Ingen tror at forskningsfronten i fysikk flytter 
seg raskt fordi det hvert år kommer nye 
bilmodeller.»




