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Huvudsyftet med denna studie är att analysera om det är önskvärt och möjligt att skapa ett 

gränsöverskridande system för att samla in och övervaka data om forskningsresultat (indata, utdata 

och produktivitet) i syfte att förbättra det politiska beslutsfattandet och identifiera relevanta 

forskningspolitiska alternativ. 

Vi har därför analyserat de viktigaste politiska drivkrafterna, det vill säga huvudskälen till den 

växande efterfrågan på övervakning och mätning av forskning i Europa. I slutändan leder detta tryck 

till en önskan om en mer samlad förståelse inte bara av forskningsresultaten utan även av deras 

effektivitet och verkan. Vi har också tittat på aktuella metoder för insamling av strategisk information 

och utvärdering av forskningsresultat i Europa och på nationell nivå i medlemsstaterna samt beaktat 

fördelar och utmaningar.  

Alternativ A: Stödja och verka för en förbättrad metodram för bedömningar av vetenskapliga 

resultat 

Behov 

Den rådande utvecklingen inom forskning och forskningsförvaltning leder till nya krav på 

utvärderingsförfarandet, vilket vidgar dess tillämpningsområde och användning. Det politiska 

beslutsfattandet måste i allt högre grad vara evidensbaserat, och utvärdering blir en väsentlig del av de 

nationella beslutsfattarnas och forskningsaktörernas processer för att fastställa prioriteringar och 

utforma strategier. 

I det internationella förfarandet har utvärdering blivit en väsentlig del av politiken och programcykeln. 

Utöver sin traditionella retrospektiva funktion har utvärdering fått en mer uttalad prospektiv och 

utbildande funktion. Utvärdering väntas främja lärande och förbättring samt garantera möjligheten till 

ansvarsutkrävande. 

Trycket på utvärderingsförfarandet och utvidgningen av dess tillämpningsområde och funktion till 

följd av förändringarna av det rådande politiska landskapet visar att utvärderingsmetoderna behöver 

förnyas och uppdateras. Utvärderingssamfundets främsta utmaning i detta avseende är att öka 

förståelsen av den dynamik som leder till kunskapsskapande och innovation och av möjligheterna och 

tillfällena att bedöma den ekonomiska och samhälleliga nyttan av offentliga forskningsinvesteringar.  

Bakgrund  

Kommissionen (GD Forskning och innovation) är medveten om att metoderna i 

utvärderingsförfarandet inom Horisont 2020 blivit allt mer komplexa. Kommissionen har därför 

meddelat att den tänker bygga upp ett europeiskt nätverk för utvärdering av forskning och innovation 

och inrätta en plattform för diskussion med utvärderingsgrupper i Europa. Kommissionen avser att ta 

itu med utmaningarna hos utvärderingssystemet inom Horisont 2020, vilka handlar om mer än 

insamling av data och evidens. De analytiska förmågorna måste förbättras, och man behöver också 
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utforska nya metoder för utvärdering av forsknings- och innovationsverksamheter.  

 

Alternativet 

Denna ram utgör en idealisk kontext för att skapa ett utvärderingsnätverk som kan vidga 

diskussionens fokus från analyser inriktade på Horisont 2020 (dvs. forskning finansierad av 

kommissionen) till utvärderingsmetoder inom ramen för kunskaps- och innovationssystem i allmänhet. 

Sådana nätverk bör vara tvärvetenskapliga, det vill säga innefatta experter på utformning av 

indikatorer, experter på utvärdering av politik och experter på it-system. Dessa tre grupper arbetar för 

närvarande relativt isolerade från varandra, och betydande fördelar skulle kunna uppnås genom att 

integrera deras olika perspektiv när det gäller möjliga sätt att åstadkomma en förbättrad metodram. 

Nätverkets fokus bör ligga på överföring av kunskap om behov, utmaningar och befintliga eller 

framtida möjligheter. 

Verksamheter som ska genomföras bör omfatta genomgång av nuvarande förfaranden på nationell, 

europeisk och global nivå, diskussionsforum med bredare grupper (inbegripet europeiska och 

nationella politiska beslutsfattare) samt pilotövningar där man arbetar med experimentella metoder.  

Alternativ B: Stödja och samordna utvecklingen av nationella system för forskningsinformation 

i EU:s medlemsstater 

Behov 

De senaste åren har utvecklingen av nationella system för forskningsinformation gått kraftigt framåt i 

Europa, och den aktuella tekniska utvecklingen har utnyttjats för att förbättra utformningen av 

nationella och institutionella strategier. Dessa informationssystem ger betydande möjligheter för alla 

aktörer i de nationella forskningssystemen och har kapacitet att tillgodose de många olika behoven hos 

forskare, forskningsinstitut och forskningspolitiska beslutsfattare. Detta har drivit på utvecklingen av 

ett alleuropeiskt övergripande system för forskningsinformation, som är inriktat både på att stödja 

forskningsförvaltning och att bistå forskare.  

Den rådande trenden i Europa, där nationella system för forskningsinformation utvecklas och 

befintliga system hos myndigheter och institutioner kopplas samman, ofta även med externa dataset, 

måste ses mot bakgrund av den växande efterfrågan på övervakning och mätning av forskning i 

Europa. Behovet av tillgänglig information och ”strategisk intelligens” har ökat i alla delar av 

forskningssystemet, vilket kräver en mycket högre nivå av datatillgänglighet och dataanalys över fler 

olika områden och länder än tidigare. 

Bakgrund 

Majoriteten av de befintliga nationella systemen för forskningsinformation liksom de system som håller 

på att byggas upp är helt interoperabla. Erfarenheterna på nationell nivå har visat att den 

interoperabilitet som redan finns mellan systemen hos myndigheter och institutioner väsentligt har 

underlättat det integrerade systemets utveckling. Man kan anta att detsamma gäller den europeiska 

forskningsinfrastrukturens utveckling.  

Nationella erfarenheter visar att politiskt engagemang på högsta nivå är avgörande för att 

beslutsfattandet ska bli vägledande och för att systemen för forskningsinformation ska slutföras med 

gott resultat. 

Alternativet 

En tidig styrning av denna trend är avgörande för att processen ska bli inkluderande och för att främja 

en snabbare utveckling av nationella system för forskningsinformation.  

Sådana politiska åtgärder kräver engagemang och deltagande av en ”neutral” politisk myndighet på 

EU-nivå. Stöd kan komma att behövas från Europaparlamentet och rådet, särskilt när det gäller beslut 

som rör behovet och betydelsen av att utveckla nationella system för forskningsinformation i alla 
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medlemsstater samt systemens interoperabilitet. En möjlig fråga är även budgeteringen av sådana 

informationssystems utveckling. 

Berörda intressenter, däribland de europeiska finansieringsorganens sammanslutning Science Europe, 

bör delta.  

Särskilda åtgärder som kan genomföras i anslutning till detta innefattar i synnerhet insatser för att öka 

kunskapen om de fördelar som nationella system för forskningsinformation innebär för alla aktörer i 

forskningssystemet och för utbyte av bästa praxis. 

Alternativ C: Att stödja och samordna utvecklingen av en standardmetod för definition av 

resultat och andra indikatorer 

Behov 

Litteraturgenomgången i denna studie visade att det finns ett växande behov av en integrerad, snarare 

än en sammansatt, europeisk syn på forskningsresultat och effekter. Detta ska ses mot bakgrund av den 

allt större samstämmigheten mellan europeisk och nationell forskningspolitik och främjandet av 

gränsöverskridande forskningssamarbeten, både i den europeiska och den nationella 

forskningspolitiken.  

En korrekt förståelse och kartläggning av de termer som används i olika system är avgörande för att 

utveckla integrerade system. Tekniskt sett är detta inte längre något problem tack vare kapaciteten för 

”semantiska övergångsställen” mellan systemen för forskningsinformation. De experter som rådfrågats 

i denna studie ansåg emellertid att en standardmetod för definition av resultat och andra indikatorer 

bör utformas. Detta skulle även garantera att de data som samlas in i det gränsöverskridande 

informationssystemet kan användas för att skapa ”sammansatta” indikatorer och därigenom 

kombinera de starka sidorna hos både ett integrerat system och en sammansatt ram. 

En andra handlingslinje som behövs här är urval av nyckelindikatorer som måste finnas tillgängliga i 

alla nationella system för forskningsinformation. Detta förutsätter enighet om fokus, kvalitet och djup 

hos det mimimiset med data som ska samlas in.  

Bakgrund 

Den tekniska utvecklingen innebär att standardiseringen i detta avseende inte kräver att 

medlemsstaterna måste enas om ett standardset med indikatorer utifrån vilken information ska samlas 

in, där deras ”lokala” behov eventuellt åsidosätts.  

Experter liksom aktuella erfarenheter i de nationella systemen lyfter fram forskaren och 

forskarsamhällena som centrala för att utveckla och identifiera indikatorer. När det gäller ett system på 

europeisk nivå påverkar detta också nationella forskningspolitiska beslutsfattare och 

finansieringsorgan. Experterna betonar vikten av den sociala uppbyggnaden hos 

mikrodataindikatorerna och modellen för dataurval på europeisk nivå, som bör beakta de olika 

nationella kulturerna och metoderna. 

Alternativet 

Ett antal workshoppar och eventuellt arbetsgrupper bör inrättas för att enas om en gemensam 

definition av ett nyckelset med indikatorer och om ett minimiset med indikatorer med data som bör 

finnas tillgängliga i alla medlemsstater. 

Organisationer som bör bjudas in till dessa verksamheter är bland annat företrädare för olika 

intressenter, det vill säga experter på utformning av indikatorer, experter på analys av politik, 

it-experter, organisationen Science Europe, som företräder nationella finansieringsorgan och 

forskarsamhällen, Eurostat, som är en viktig aktör på området för europeiska vetenskaps- och 

teknikindikatorer, samt kommissionen, närmare bestämt GD Forskning och innovation och GD 
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Kommunikationsnät, innehåll och teknik, som är centrala aktörer inom utveckling och genomförande 

av infrastruktur och som därmed ansvarar för den övergripande samordningen. 

 

Alternativ D: Att stödja och verka för den tekniska utvecklingen av en integrerad europeisk 

infrastruktur för forskningsinformation 

Behov 

Den integrerade europeiska infrastrukturen för forskningsinformation bör inte ses som ett substitut för 

de befintliga nationella systemen för forskningsinformation utan bara som ett extra skikt ovanpå dem. 

Infrastrukturen bör vara spridd och sammanlänka de befintliga nationella systemen för 

forskningsinformation och därigenom möjliggöra förfrågningar beroende på behoven liksom eventuellt 

utnyttjande av data i termer av indikatorer och/eller mått. Mot denna bakgrund bör kostnaden för 

utveckling av ett sådant system bli relativt begränsad. 

Bakgrund 

Utvecklingen av en integrerad europeisk infrastruktur för forskningsinformation torde inte innebära 

någon stor teknisk utmaning. Det är tack vare den senaste tekniska utvecklingen, särskilt den 

europeiska standarden Cerif som nu är fullt utvecklad, som möjliggör trådlös sammankoppling av 

dataset och/eller system för forskningsinformation, i olika format, inbegripet system som inte följer 

Cerif.  

Alternativet 

Det finns en tydlig vilja hos intressenterna att förbättra harmoniseringen och sammankopplingen av 

den strategiska informationen och informationssystemen. Ett gemensamt system eller en gemensam 

metod för att mäta forskningsresultat kan dock inte åstadkommas enbart genom botten upp-initiativ. 

Tidig styrning på europeisk nivå och samordning av processen för att uppnå integration är avgörande. 

Detta skulle garantera att processen inkluderar alla EU-medlemsstater och berörda intressenter och 

underlätta en snabbare utveckling av nationella system för forskningsinformation. 

Egenansvaret för övervakningsverksamheterna i anslutning till fullbordandet av det europeiska 

forskningsområdet och det befintliga aktiva stödet till utveckling av europeiska e-infrastrukturer för 

forskning gör kommissionen mest lämpad som ledaraktör och samordnare. 

Organisationer som bör delta är bland annat företrädare för olika intressenter, det vill säga experter på 

utformning av indikatorer, experter på analys av politik, it-experter, organisationen Science Europe, 

som företräder nationella finansieringsorgan och forskarsamhällen, och förvaltare av de olika 

medlemsstaternas nationella system för forskningsinformation. 
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