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Økonomiprofessor 
Kalle Moene mener 
internasjonaliserin-
gen av norske uni-
versiteter har gitt 
samfunnsforsknin-
gen ny giv.

Av Dag Eivind Undheim Larsen 
(tekst) og Siv Dolmen (foto)

– Internasjonaliseringen har 
forbedret forskningen og gitt 
oss en ny giv, sier Kalle Moe-
ne, professor i økonomi ved 
Universitetet i Oslo. 

Klassekampen har skre-
vet flere artikler om interna-
sjonaliseringen av norske 
universiteter. Tall fra Fors-
kningsrådet viser at fra 2007 
til 2012 utgjorde utlendinger 
60 prosent av den samlende 
veksten i antall forskere ved 
norske universiteter. 

I forrige uke sa statsviter 
Øyvind Østerud at han var be-
kymret over den økte interna-
sjonaliseringen av norsk aka-
demia. Han pekte på at det 
blir stadig færre vitenskapeli-
ge ansatte som behersker 
norsk språk og har god kjenn-
skap til historiske og politiske 
forhold i Norge. Et poeng han 
også har uttrykt i Aftenpos-
tens spalter.  

Håper på økning
I likhet med Østerud forsker 
også Kalle Moene på samfun-
net. Han er derimot langt fra 
bekymret for internasjonali-
seringen av norske universi-
teter. 

– Jeg synes den er kommet 
for kort. Jeg tror den vil øke i 
åra framover, og det vil være 
en berikelse for samfunns-
forskningen, sier han. 

Moene arbeider til daglig 
ved Økonomisk institutt på 
Blindern og forteller at det er 
blant de mest internasjonale 
instituttene ved Universitetet 
i Oslo. Det har ikke fått nega-
tive konsekvenser, ifølge Mo-
ene.

– Det har ikke gjort fors-
kningen mindre relevant. 
Hyppigheten av utredninger 
om norske forhold som vårt 
institutt bidrar med, har hel-
ler ikke avtatt. Jeg kan heller 
ikke se at vårt institutt har 
vært mindre til stede i den of-
fentlige debatten som foregår 
på norsk, sier han.    

Faren er snarere at norske 
universiteter blir for lite inter-
nasjonalisert, mener Moene.

– Det kan føre til at vi får en 
slags innavl i problemstillin-
gene vi forsker på, og at det 
blir for lite nye perspektiver. 
Familien har alltid vært en lite 
egnet enhet for innovasjon – 
også i forskningen. Det er in-
gen fordel at de ansatte ved et 
forskningsinstitutt har sam-
me bakgrunn og har tatt sin 
utdannelse ved de samme in-
stitusjonene.

Nye ideer
Utenlandske forskerne tar 
med seg mer enn bare ekso-
tiske navn når de kommer til 
norske universiteter, mener 
Moene.  

– De bringer inn nye ideer 
og skaper nye debatter internt 
i fagmiljøene. At vi har folk 
som kommer fra forskjellige 
steder og har ulik bakgrunn, 
er en enorm gevinst for miljø-
et, sier han. 

Moene har i flere år stått i 
spissen for forskningsmiljøet 
Senter for studier av likhet, 
sosial organisering og økono-
misk utvikling ved Universi-
tetet i Oslo. Dette senteret har 
aktivt rekruttert utenlandske 
forskere, og Moene forteller 
hvordan det har vært med på 
å gi norsk samfunnsforskning 
ny giv.    

– Dersom man skal studere 
et felt som sosial likhet i Nor-
ge, trenger man et kompara-
tivt perspektiv, sier Moene og 

forteller hvor verdifullt det 
har vært å ha forskerkolleger 
som har studert samfunns-
modeller som står i kontrast 
til den norske.   

– Dersom vi skal gjøre stu-
dier av isolerte fenomener i 
Norge, for eksempel det at vi 
har en høyere grad av likhet 
i inntektsfordelingen enn 
mange andre land, må vi jo 
ha noe å sammenlikne med. 
Da vil det være en berikelse 
å snakke med samfunnsfor-
skere som har kunnskap om 
hvordan inntektsfordelin-
gen er i andre land, sier han.

Slik fikk Moen og hans kol-
leger løftet norsk forskning til 
et høyere nivå. Selv har Moe-
ne publisert flere artikler om 
den nordiske modellen og so-
sial likhet i internasjonale an-
tologier.    

– Det har også gitt seg ut-
slag i internasjonale konfe-
ranser og publisering i aner-
kjente vitenskapelige tids-
skrifter, men det har også 
vært med på å forme den nor-
ske diskusjonen om dette te-
maet, sier han. 

Inspirasjon
Et stort tilfang av utenland-
ske forskere gir faglig inspira-
sjon, mener Moene. 

– Vi ønsker jo å ha en kritisk 
holdning til våre egne innar-
beidede forskningstradisjo-
nen og fornye diskusjonene i 
faget, sier Moene og trekker 
spesielt fram at utenlandske 
forskere ofte er flinke til å set-
te spørsmålstegn ved vedtatte 
sannheter i samfunnsfors-
kningen.     

Apropos likhet og ulikhet. I 

går sa historieprofessor John 
Peter Collett til Klassekam-
pen at internasjonaliseringen 
av akademia kunne føre til at 
norske universiteter utvikler 
seg til å bli eliteinstitusjoner 
uten kontakt med resten av 
samfunnet. 

Collett viste blant annet til 
de britiske prestisjeuniversi-
tetene i Cambridge og Oxford 
for å illustrere sitt poeng.  

– Viser ikke det at man bør 
være restriktiv med å dyrke 
internasjonaliseringen? 

– Collett har et poeng, og vi 
må passe på at ikke universi-
tetene beveger seg for langt 
bort fra det øvrige samfunnet. 
Men universitetene skal ikke 
være lik resten av samfunnet, 
sier Moene og legger til: 

– Og jeg synes det ville 
være en fallitterklæring om 
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Internasjonalisering:
n I en serie artikler ser 
Klassekampen nærmere på 
internasjonaliseringen av 
akademia.
n Fra 2007 til 2012 utgjorde 
utlendinger 60 prosent av den 
samlede veksten i antall 
forskere ved norske universite-
ter. Ved flere fag er det knapt 
en eneste norsk statsborger.
n Øyvind Østerud etterlyste i 
forrige uke en strategi for å få 
bedre balanse blant ansatte på 
norske universiteter.
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Peter Collett.
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man måtte være født som 
nordmann for å ta del i den lo-
kale norske forskningskultu-
ren. 

Mannen i gata
Han mener videre at det er 
universitetsmiljøene selv som 
må ta ansvar for at avstanden 
til problemstillingene man-
nen i gata står overfor ikke 
blir for stor. 

– Samtidig kan ikke dette 
være det eneste kriteriet vi 
vurderer våre forskningsinsti-
tusjoner ut fra. Noe av grun-
nen til at den jevne skattebe-
taler er med på å finansiere 
norske universiteter, er jo for-
di man her kan bedrive fors-

kning og finne ut av ting man 
ellers ikke ville funnet ut av, 
sier Moene og understreker 
nok en gang at universitetet 
ikke skal være lik samfunnet.

– Men vi skal være opptatt 
av viktige samfunnsmessige 
problemer.   

Økonomiprofessoren anty-
der også at der hvor det er li-
ten avstand mellom hva uni-
versitetet og det øvrige sam-
funnet tenker, kan det være 
at forskningsbidraget heller 
ikke er så stort.

– Vi må etterstrebe at våre 
universiteter greier å kombi-
nere sentrale forskningsbi-
drag til det norske samfunnet 
med liten avstand til vanlige 

folk. Det handler mer om pro-
blemstilling enn fødested og 
morsmål. 

Moene tror bekymringen 
for internasjonaliseringen 
handler mer om abstrakt 
frykt for hva som kan skje 
enn det som er de faktiske re-
alitetene. 

Det er jo heller ingen som 
tror at vil vi få forskningsin-
stitutter i Norge som bare er 
befolket av utlendinger, slår 
Moene fast.

– Når vi har hatt en lav an-
del av medarbeidere som ikke 
er født her, må vi forvente av 
veksten blir stor når vi inter-
nasjonaliserer. 

dageivindl@klassekampen.no
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VIL HA MER: Kalle Moene, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo, mener internasjonaliseringen 
av norske universiteter motvirker faglig innavl. Her er han på kontoret sitt i samtale med gjesteprofes-
sor Debraj Ray fra New York University.
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