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Å forske 
under Putin
Noen forskere rømmer Russland, andre blir igjen: 
– Jeg risikerer å bli arrestert, satt i fengsel i mange år og å 
bli sparket, sier professor Irina Busygina i St. Petersburg.
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«Utvalet føreslår tiltak på mange plan  
– juss, styring, økonomi og kultur,  

og størst blant dei er kulturen.»

«God ytringskultur må byg-
ges nedenfra, hver dag». 
Denne undertittelen på 
den ferske utgreiinga 

«Akademisk ytringsfrihet» hoppar rett til 
konklusjonen. Utvalsleiar Anine Kierulf sa 
det slik då ho la fram utgreiinga før påske: «Å 
byggje kultur nedanfrå, frå student til rektor, 
er ikkje lett, men er det som skal til».

At det akademiske ytringsromet vert 
mindre, er det vanskeleg å føre sikre prov 
for. Å demme opp for ein slik risiko var like 
fullt mykje av utgangspunktet for at Henrik 
Asheim (H), dåverande statsråd for forsking 
og høgare utdanning, sette ned Kierulf-utva-
let i fjor. Ytringsfridomen og den akademiske 
fridomen står sterkt juridisk frå før. Korleis 
kan vi sikre at forskarar i praksis kjenner og 
kan leve etter ein slik fridom?

Eg finn ein god satsplanke for diskusjo-
nen i den ferske boka Ytringsfrihet i en ny 
offentlighet av Marte Mangset, Arnfinn H. 
Midtbøen og Kjersti Torbjørnsrud (red.). 
Redaktørane skriv i innleiinga at dersom 
folk skal ha tilgang på eit breitt spekter av 
kunnskap, må forskarane kunne produsere 

og formidle kunnskapen relativt fritt: «Der-
som kunnskapsproduksjon og formidling i 
for stor grad styres av myndighetenes poli-
tiske ønsker eller markedsmekanismer, av 
politiske eller faglige trender, eller av frykt 
for represalier eller latterliggjøring, kan rele-
vant kunnskap, bredde i kunnskapstyper og 
motekspertise hindres i å nå befolkningen, 
beslutningstakere eller de gruppene som 
kunne trenge den.»

I dette landskapet har Kierulf-utvalet navi-
gert. Dei har lagt stor vekt på grensesnittet 
mellom forskarar og omverd. Samfunnet 
treng kunnskapsbaserte røyster, og formid-
linga må flyte friare, til dels under tvang: 
Ph.d.-avhandlingar bør ha ein allmennretta 
del, og både dei og publikasjonar frå prosjekt 
støtta av Forskingsrådet skal ha eit saman-
drag på norsk.

Utvalet føreslår elles tiltak på mange plan 
– juss, styring, økonomi og kultur, og størst 
blant dei er kulturen.

Juridisk ynskjer dei nokre presiseringar 
i universitets- og høgskulelova. Utvalet vil 
tydeleggjere kva ansvar institusjonane har 
for å sikre akademisk fridom for tilsette og 

studentar. Dei skal ikkje berre få føresetna-
der for fridomen, men «tilstrekkelig opp-
læring» i fridomen, slik det er formulert i 
framlegget til lovtekst.

Styringsmessig  kjem utvalet med 
framlegg om at formidling skal vere del av 
utviklingsavtalane. Mi uformelle utlegning: 
Når departementet følgjer opp den enkelte 
institusjonen, skal dei ikkje berre leggje 
vekt på forsking og undervising, men òg på 
formidling.

Økonomisk føreslår utvalet å gjere for-
midling til ein teljekant. Så lenge resultata av 
forsking og undervising vert premierte, må 
formidling òg gje økonomisk utteljing for å 
nå opp. Dette framlegget krasjar med kon-
klusjonen til eit anna regjeringsoppnemnt 
utval: Hatlen-utvalet, som har gjennomgått 
finansieringsordninga i høgare utdanning 
og forsking, vil kutte hardt i bruken av øko-
nomiske insentiv.

Kulturelt – korleis byggjer ein «god 
ytringskultur nedanfrå kvar dag»? Utvalet 
hjelper oss på veg ved å servere eit sett på 
ti «Ytringsvettreglar». I tråd med formid-
lingsentusiasmen er fyrste bod: «Bruk 
ytrings- og informasjonsfriheten din, også 
utenfor fagfellesskapene.» Ein annan av 
reglane er: «Tolk meningsmotstanderes 
argumenter på best mulig måte – for dem.» 
Då Kierulf overleverte utgreiinga til statsråd 
Ola Borten Moe (Sp), sa ho at vranglesing 
er høgt på lista over problem for akademisk 
fridom. Ho konfronterer individet, og eg trur 
akademikarar har godt av det.

Til slutt vil eg like fullt vri perspektivet 
frå det individuelle ansvaret til nokre tyn-
gande strukturar: konkurransepreget og 
utryggleiken for dei som vågar seg på ein 
forskarkarriere. Er det eit mål å skape mot 
til å starte forsking som kollegaen din eller 
oppdragsgjevaren din ikkje liker? Vil vi ha 
folk som har tryggleik til å stå for omstridde 
funn? Vel, då er ikkje mellombelse tilset-
tingar og hierarkiske strukturar medisinen. 
Kunnskapsdepartementet skal no fordøye 
utgreiinga, og denne samanhengen vonar eg 
departementet og Borten Moe forstår.

– «Den er så dum og dårleg den offentlegheiten der ute.» Men han vert ikkje noko betre enn vi  
gjer han til, så lat oss iallfall prøve å gjere noko med han, sa Anine Kierulf då ho la fram utgreiinga.

Eit spørsmål om kultur
Det er ikkje jussen som kan ordne opp i saker om akademisk ytringsfridom. Fagfellesskapen må trø til, 

meiner Kierulf-utvalet.
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aktuelt intervju

Da Ingrid Eftedal ble syk og ikke hadde overskudd 
til å søke om nye forskningsmidler, måtte hun gi 
tapt for et system som gjør at man må sørge for 
egen lønn. Siden har hun blitt ansiktet utad for 

vitenskapelige ansatte som går under betegnelsen «faste 
midlertidige». 

– I en Twitter-melding, som tok helt av, skrev du blant annet 
at «Jeg kan ikke lenger kjempe mot midlertidigheten». 
Hvordan vil du beskrive kampen?

– Jeg forsker på helsen til nordsjødykkere. Opprinnelig var 
det et fast professorat i dykkermedisin, men det forsvant da 
professoren gikk av med pensjon. Da ble vi dratt inn i det jeg 
oppfattet som en kamp for å holde fagfeltet flytende. Vi måtte 
hele tiden håpe på at når vi først gjorde det godt nok, kunne 
vi etablere en fast virksomhet. Måten å jobbe på var å hente 
inn eksterne midler for å bygge opp en forskningsgruppe.

– Du har blitt sagt opp to ganger. Den første gangen sa du 
ingenting. Den andre gangen skrev du om det på Twitter, og 
det eksploderte. Hvorfor gikk du annerledes fram?

– Jeg har også mange venner som har blitt sagt opp. Vanligvis 
forsvinner man stille ut. Det står i kontrakten: Lykkes man ikke 
i konkurransen, så må man finne noe annet å gjøre. Denne gan-
gen orket jeg ikke å forsvinne uten et ord. Vi har bygget opp et 
system som svikter forskeren. Det er altfor vanlig at mennesker 
og fagfelt forsvinner ut. Den kompetansen som samfunnet har 
brukt millioner på å bygge opp – så god råd har vi – forsvinner. 

– Du har vært opptatt av at det var fint å få en telefon da du ble 
sagt opp, og ikke bare et formelt brev. Hvorfor er det viktig?

– Fordi det er så innmari upersonlig. Det kommer et rekom-
mandert brev fra NTNU om at du har blitt sagt opp, men det 
står ikke noe takk for innsatsen. Men det som skjedde nå, er 
at min nærmeste leder ringte meg og sa at avgjørelsen var 
kommet. Det er noe annet å snakke med et menneske som 
jeg kjenner, i stedet for side opp og side ned med papirer med 
vurderinger om meg, gjort av folk jeg ikke kjenner. I bunn 

og grunn går det på om det er synd nok på den forskeren til 
at vi må beholde henne, og ingenting om hva hun faktisk 
har bidratt med. Det er så ansiktsløst. Det er skrevet så mye 
om meg, men ingen har snakket med meg. Jeg vil heller ha 
dårlige nyheter, og bli sett på som et menneske, enn å få den 
dehumaniserende, ansiktsløse responsen.

– Hva skal du gjøre videre?
– Jeg er forsker ut september, men jeg har også en stilling 
som forskningsrådgiver på samme institutt ut året. Den er 
også midlertidig, men med litt lenger horisont. Det er en 
type stilling som passer meg godt. Jeg har vært forsker lenge, 
og jeg kan bidra med rådgivning til andre forskere. Men jeg 
skulle gjerne vært forsker selv.

– Har du vært bekymret for jobbutsiktene? 
– Det er ikke NTNU som har tilbudt meg rådgiverstillingen jeg 
har nå, men instituttet jeg jobber på. Det er typisk at det skjer 
under hånden, fordi man kjenner folk, og noen vet at det går 
en dyktig forsker ledig. Jeg har bedt NTNU om å tilby meg, og 
andre i samme situasjon, forskningsrådgiverstillinger, men 
det sier de nei til. De sier at man bare kan få forskerstillinger 
tilsvarende stillingen man har. Men problemet er at det ikke 
finnes andre forskerstillinger! Så ja, jeg er bekymret. Jeg er 
også bekymret for alder og kjønn. Jeg har lest meg opp på 
forskning på dette i det svenske arbeidsmarkedet, og når man 
bikker 50 – jeg er snart 57 – så går muligheten for ansettelse 
ned for begge kjønn, men mest for kvinner. Jeg synes det er 
ting man burde tatt mer på alvor.

– Forskerforum har skrevet mye om midlertidighet, men ofte 
blant yngre forskere. Er det for lite fokus på midlertidighet 
blant forskere som har kommet et stykke på vei i karrieren?

– Ja, jeg tror det. Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror det går 
på at stillingskategorien fast ekstern (journ.anm. formell beteg-
nelse på «fast midlertidig») ikke er synlig i statistikken. Det er 
klart det er kjempehardt for stipendiater og postdoktorer som 
ikke får jobb. Dette er unge forskere, vi vet det har skjedd. Men 
for de eldre forskerne så er det skjult. Du er ikke berget selv 
om du er ferdig med doktorgraden eller postdoktorperioden.

– Hvordan er det egentlig å konkurrere om midler i år etter år, 
gjennom et langt yrkesliv?

– Det er helt avhengig av at man faktisk vil. Jeg er veldig glad i 
forskningsfeltet mitt, så for meg har det ikke kostet så mye å 
ofre helger og kvelder. Men da jeg ble syk, ble det helt umulig. 
Da hadde jeg ikke overskudd. Du skal ha ganske mye over-

– DET ER SÅ ANSIKTSLØST
Ingrid Eftedal mener man bør ta midlertidighet 

blant de eldre forskerne mer på alvor.

– Det må antagelig løses politisk. 
Ingen vil ha denne situasjonen, 

men vi mister mange av de beste 
forskerne på denne måten.

INGRID EFTEDAL 
Forsker i dykkemedisin og  

forskningsrådgiver ved ntnu

aktuell Da hun for andre gang ble sagt opp 
ved ntnu fordi hun ikke lykkes med å hente 
inn midler, fikk det stor oppmerksomhet.  
Nå taler hun de «faste midlertidiges» sak.
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 ▪ – Slik alle med midlertidige kontrakter må 
gjøre, planlegger man livet sånn at man ikke 
har for store økonomiske forpliktelser, hvis 
man for eksempel må gå på NAV i en periode, 
sier Ingrid Eftedal.

skudd for å lage prosjekter, sette sammen samarbeidsgrupper 
og å konkurrere. Nåløyet er trangt. Da tenkte jeg at dette 
klarer jeg ikke lenger. Jeg er ikke sterk nok. Da er det ikke 
noe å falle tilbake på.

– Vitenskapelig ansatte jobber langt over ordinær arbeidstid, 
gjennomsnittlig 46 timer per uke, ifølge Nifus tidsbruksun-
dersøkelse. Hvis man kommer dit at man ikke er i stand til å 
jobbe så mye, hva har akademia å tilby da?

– Da har akademia ingenting å tilby. Det er derfor jeg har bedt 
NTNU om å vurdere oss til rådgiverstillinger. Forskning blir 
mer og mer komplisert, det betyr at nettverket rundt forskere 
blir mer og mer komplisert. Men når du ikke lenger kan være 
en spydspiss og den konkurrerende forskeren, og du heller 
ikke kan trekke deg tilbake til en annen posisjon, så finnes 
det ikke noe alternativ.

– Det forventes at man skal stå i arbeidslivet lengst mulig. Er 
det realistisk å jobbe som «fast midlertidig» til man er 70? 

– Nei. Det kan jeg aldri tenke meg. Det må være at du forsvin-
ner ut i en annen stilling. Tilslagsraten hos Forskningsrådet 

er typisk rundt 10–20 prosent, og det er de søknadene som 
kommer inn til vurdering. Det betyr at du alltid må være på 
topp. Men du kan være dyktig uten å ha overskuddet der og 
da, og til å lykkes i konkurransen hele tiden. 

– Hvem har ansvaret for at det er så mange «faste 
 midlertidige»?

– Jeg mener det er en effekt av et ønske om å få best kvalitet på 
forskningen, og at da skal forskningen konkurreres om. Det 
er forståelig. Men relativt mange av dem som lykkes med å 
hente inn midler er folk som ikke er ansatt på universitetet fra 
før, sånn som meg. Da jeg skrev den forrige søknaden, gikk jeg 
på NAV. Jeg hadde all verden med tid. Men samtidig er vi folk 
som ikke har annen jobb enn på det prosjektet. Det burde vært 
mulig å få øye på. Dette har foregått i mange år. Vi blir flere og 
flere, og alle risikerer oppsigelse innen nær tidshorisont. Det 
må antagelig løses politisk. Ingen vil ha denne situasjonen, 
men vi mister mange av de beste forskerne på denne måten.

	✒ av lina Christensen
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Omstridt samarbeid med Akademikerne

  LØNNSOPPGJØR   – Blant mine medlemmer 
er motstanden unison. Vi frykter at det vil 
medføre økte lønnsforskjeller, mer trynefak-
tor og at vi i praksis gir fra oss streikeretten. 
Jeg er sterk motstander, sier Jo Rune Ugulen 
Kristiansen, hovedtillitsvalgt i Arkivverket.

Helt siden lønnsoppgjøret i fjor har sam-
arbeid med Akademikerne blitt diskutert i 
Forskerforbundet, så Kristiansen ble ikke over-
rasket da Unio stat åpnet lønnsoppgjøret med å 
si at de vil lage en ny avtale. Men han er skuffet.

ALT FORDELES LOKALT
Kristiansen er skeptisk til måten Akade-
mikerne fordeler lønnstillegg på. Dette 
er nemlig et vesentlig skille mellom de 
to avtalene i dag. Akademikerne har i sin 
avtale at fordelingen mellom et generelt 
tillegg til alle, tillegg til enkeltgrupper og 
individuelle tillegg gjøres på den enkelte 
arbeidsplassen. LO har krevd at alt dette 
avtales på nasjonalt nivå, mens Unio har 
ønsket en kombinasjon. 

Nå sier Guro Elisabeth Lind, som er leder 
i Forskerforbundet og forhandlingsleder for 
Unio stat, at de «aksepterer at fordelingen 
av lønnsmidlene skal skje ved den enkelte 
virksomhet», slik det gjøres i Akademikerne- 
avtalen.

– Rammene for oppgjøret skal bestemmes 
sentralt, med kollektiv lønnsdannelse som et 
grunnleggende element. Og det skal fortsatt 
finnes satser for minstelønn, forklarer Lind.

Forskerforbundet ønsker også at forde-
lingen lokalt blir en blanding av generelle, 
gruppevise og individuelle tillegg.

Kristiansen konstaterer at det vil bli mer 
arbeid på lokalt tillitsvalgte når de skal for-
handle om hele rammen lokalt, men det er 
ikke det han er bekymret for:

Unio stat vil bryte samarbeidet med LO og YS og heller lage en 
tariffavtale med Akademikerne. Det vekker både glede og harme 
hos Forskerforbundets lokale tillitsvalgte.

 ▪ Unios Guro Elisabeth Lind (t.v.) søkte seg til 
Akademikernes Kari Tønnessen Nordli (t.h.) 
da lønnsoppgjøret i staten startet.
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– Det er en viss grad av try-
nepolitikk i alle lokale forhand-
linger. Det er en legitim frykt. 
Ledelsen kjemper hardere for 
sine egne enn for dem vi trekker 
fram, og de sitter i praksis på 
avgjørelsesmyndigheten, sier 
Kristiansen.

SPENTE LOKALLAG
− Jeg har kanskje vært litt i tvil. 
Samtidig ser jeg at den avtalen 
vi har hatt, ikke har tjent våre 
medlemsgrupper. Jeg mener at 
vi skal prøve en annen vei, sier 
Erik Dahlgren, hovedtillitsvalgt 
ved Oslomet.

Blant de tillitsvalgte ved de 
store institusjonene i staten, 
altså universitetene, er det flere 
som er spente på en ny avtale. 
Dahlgren støtter initiativet.

− Det jeg er engstelig for, 
er at alt skal forhandles lokalt. 
Om man ikke får gode avtaler, 
kan det være noen som ikke får 
lønnsøkning. Vi lokalt må sørge 
for lønnstillegg til alle. Det skal 
vi få til, sier Dahlgren.

LØNN I PROSENTER 
At alt fordeles lokalt, trenger ikke 
å bety mer bruk av individuelle 
tillegg. Hos Folkehelseinstitut-
tet har Akademikerne lokalt fått 
større generelle tillegg enn Unio 
sentralt har forhandlet fram, og 
uten lavtlønnsprofil. Det forteller 
Kari Alver, som er hovedtillits-
valgt for Forskerforbundet. 

Forskerforbundet og Akademikerne orga-
niserer mange av de samme stillingene, som 
forskere og seniorrådgivere, mens LO og YS 
til dels samler andre grupper.

– Da mister vi litt totaloversikten over 
lønnsutviklingen i grupper det er naturlig å 
sammenligne oss med, kommenterer Alver.

Nå er hun glad for at Forskerforbundet 
har sjekket alternativene, og spent på en ny 
avtale.

– Det er utfordringer med avtalen vi har 
vært i. Akademikerne har en lønnsstige 
som ser ut til å gi bedre lønnsutvikling enn 
lønnsrammene vi har hatt for de samme 
gruppene. Siden mange av våre medlemmer 
er direkte plassert i lønnsrammen, får de 
ikke automatiske lønnsopprykk. Det er en 
ganske stor forskjell, sier hun.

Akademikernes avtale oppgir lønn i kro-
ner og lønnsvekst i prosent, mens LO, YS 

og Unio har et mer innviklet 
system med lønnstrinn og lønns-
rammer. Med Akademikernes 
lønnsstiger får medlemmene 
garantert 1,1 prosent lønnstillegg 
hvert år de første ti årene. Alver 
mener det er et bedre alternativ 
for ansatte som har nådd toppen 
av lønnsrammen, eller som er 
direkteplassert.

– Det blir spennende å se hva 
en felles tariffavtale med Akade-
mikerne vil innebære for oss. Vi 
ser muligheter for at våre med-
lemmer kan få mer ut av en ny 
avtale, sier Alver.

TRIPPELT TAP
Årsaken til endringen er at det 
har vært vanskelig å forhandle 
lønn for dem med høyest 
utdannelse i samarbeidet med 
LO og YS, ifølge Lind i Forsker-
forbundet.

– Vi taper trippelt. Statsan-
satte taper versus industrian-
satte, utdanningsgruppene taper 
blant de statsansatte, og utdan-
ningsgruppene i staten taper 
versus utdanningsgruppene i 
det private, sier Lind.

– Vi er nødt til å gjøre det vi 
kan for å endre dette bildet – og 
sonderingene har vist at mulig-
heten til dette er størst i en ny, 
felles avtale med Akademikerne.

Dessuten har Unio irritert seg 
over at ansatte i Forsvaret, som 
er organisert i YS og LO, spiser 
opp en del av lønnsveksten gjen-

nom øvelsestillegg. Slike tekniske detaljer 
påvirker også hvor mye penger som er til 
fordeling.

– Det har vært helt nødvendig for Unio å 
finne et handlingsrom for å ta bedre vare på 
utdanningsgruppene. Vi trengte nye verktøy, 
sier Lind.

DISKUSJON OM STREIKERETTEN
Ifølge Kristine Nergaard, som er forsker i 
Fafo og ekspert på lønnsforhandlinger, er et 
partnerskifte en betydelig endring for Unio.

– Man går for en annen type forhandlings-
part, og dels en annen modell for lønnsdan-
nelse. Det man gjør, er jo å flytte mye av 
lønnsdannelsen til et nivå hvor det ikke er 
streikerett. Men man har stor tro på at man 
klarer å hente ut de pengene likevel, og at 
man har gode nok tillitsvalgte til å lande gode 
avtaler for medlemmene, sier Nergaard.

Også fra LO og NTL har det blitt hevdet at 
Unio nå gir fra seg streikeretten, men Forsker-
forbundet avviser dette, fordi de fortsatt kan 
streike over størrelsen på rammen, som det 
forhandles om i det sentrale oppgjøret. Men 
Kristiansen i Arkivverket er ikke betrygget. 

– I praksis forsvinner en god del nettopp 
fordi vi ikke kan streike på fordelingen. Når 
alt skal fordeles lokalt, er det nok mindre 
streikevilje sentralt, sier Kristiansen.

ADJØ SOLIDARITET?
Forskerforbundet meldte seg ut av Akademi-
kerne og inn i Unio i 2005. Da var Akademi-
kernes individfokus sentralt. For Kristiansen 
er skepsisen mot å samarbeide mer med 
Akademikerne også et politisk standpunkt:

– Solidaritetstanken som ligger til grunn 
for alt fagforeningsarbeid, er viktig for meg. 
Å forhandle lønn i fellesskap handler om å 
tenke på flere enn meg selv, sier han. 

Selv om Unio åpnet oppgjøret med å si 
at de søker seg mot Akademikerne, er det 
ikke gitt at det blir utfallet. Først må par-
tene komme fram til en avtale, deretter skal 
avtalen til uravstemning blant Unio stats 
medlemmer, som i all hovedsak er Forsker-
forbundet og Politiets fellesforbund. Da vil 
medlemmene ha mulighet til å stemme nei 
hvis de mener avtalen ikke er god nok. 

Kristiansen sier at han ikke vil ta stilling 
til en eventuell utmelding før han har sett 
resultatet av forhandlingene.

– Det kommer til å bli en diskusjon i 
lokallaget i Arkivverket om hva vi skal gjøre. 
Men det finnes en grense for hvor mye jeg 
kan gå på akkord med meg selv.

	✒ av julia loge, jørgen svarstad  
og asle olav rønning

Omstridt samarbeid med Akademikerne

Lønnsoppgjøret i staten

	q 20. april startet lønnsoppgjøret i 
staten med at staten og fagforeningene 
presenterte kravene sine.
	q Forhandlingsfristen var 1. mai, men 
det ble brudd før fristen. Dermed går 
oppgjøret videre til mekling.
	q Fristen hos riksmeklingsmannen er 23. 
mai, men forhandlingene varer ofte ut 
på natten eller dagen etter. En eventuell 
streik kommer etter denne fristen.
	q Når partene er blitt enige, skal avtalen til 
uravstemning blant medlemmene.

FOR felles tariffavtale 
med Akademikerne: 

Kari Alver i  
Folkehelseinstituttet.

– Vi ser muligheter for  
at våre medlemmer  

kan få mer ut av  
en ny avtale.
Foto: privat

MOT felles tariffavtale 
med Akademikerne: 

Jo Rune Ugulen  
Kristiansen i Arkivverket.

– Vi frykter at det vil 
medføre økte lønns

forskjeller, mer 
trynefaktor og at vi  
i praksis gir fra oss  

streikeretten.
Foto: privat

Se også kronikk side 38–39.
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Ønsker å forske på lekket 
Facebook-materiale
Men først må Oslomet-forskerne pløye seg gjennom jungelen av etiske, metodiske og juridiske dilemmaer.

 FORSKNINGSETIKK  Dataingeniør Frances 
Haugen likte ikke det hun så etter en stund 
som ansatt i Facebook. Like før hun sa opp 
stillingen, sørget hun for å ta tusenvis av 
bilder av sin egen PC-skjerm. Bildene viste 
blant annet at Facebooks forskningsavdeling 
var klar over at Instagram har innflytelse på 
unge jenters selvtillit. Det kom også fram at 
Facebook kjente til at algoritmer som gjør 
at poster med mange kommentarer havner 
øverst i feeden, fører til mer polarisering og 
spredning av feilinformasjon. Men siden 
det ikke var kommersielt lønnsomt, valgte 
Facebook å overse det. I fjor lekket Haugen 
dokumentene, som kalles The Facebook 
Files, til The Wall Street Journal.

Dette materialet har en forskergruppe ved 
Oslomet nå fått mulighet til å få tilgang på. 
Steen Steensen er professor i journalistikk 
og leder et forskningsprosjekt om kildekri-
tikk, desinformasjon og faktasjekking. Siden 
forskergruppen er opptatt av plattformenes 
rolle i spredningen av desinformasjon, kan 
materialet være gull verdt:

– Gitt at Facebook er en relevant aktør for 
spredning av informasjon: Hvordan diskute-
res dette internt, og i hvor stor grad tas kom-
mersielle hensyn framfor ideelle hensyn? 
Alt Facebook vet om hvordan de bidrar til 
spredning av desinformasjon, er potensielt 
verdifullt.

– IKKE NESH SITT PROBLEM
Men det er langt fra rett fram å bruke lekket 
materiale i forskning. Det byr på en rekke 
etiske, metodiske og juridiske problemstil-
linger. I mars ble saken tatt opp i et møte i 
Den nasjonale forskningsetiske komité for 
samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).

Materialet inneholder for eksempel per-
sonopplysninger om ansatte i Facebook som 
de ansatte ikke har gitt tillatelse til at skal bli 
gjenstand for forskning. For at det skal være 
etisk forsvarlig å forske på slikt materiale, må 
Steensen og kollegaene derfor kunne doku-
mentere at verdien for samfunnet er større 
enn de personlige ulempene.

NESH konkluderte imidlertid med at det 
kan «være etisk forsvarlig å forske på slikt 
materiale, men det kan også finnes klare juri-
diske begrensninger knyttet til personvern 
og eiendomsrett. Forskerne og forskningsin-
stitusjonen har et selvstendig ansvar for å 

sikre at en eventuell behandling av materialet 
er lovlig og forsvarlig».

– Poenget er at det ikke nødvendigvis er et 
etisk problem, men det er ganske sannsyn-
lig at det er et juridisk problem. Men det er 
ikke NESH sitt problem, sier Vidar Enebakk, 
sekretariatsleder i NESH.

REDD FOR SØKSMÅL
For det kan by på juridisk trøbbel: Facebook 
har aldri gitt tillatelse til at eksterne skal se og 
bruke materialet. Selv om forskerne finner ut 
at det er etisk forsvarlig å bruke materialet, 
gjenstår spørsmål som for eksempel: Vil det 
være et lovbrudd, og risikerer Oslomet i så 
fall søksmål?

– I utgangspunktet er jeg som forsker 
opptatt av det forskningsetiske. Så jeg er litt 
spent på hvorvidt Oslomet vil tenke at vi risi-
kerer represalier fra Facebook, kanskje til og 
med søksmål. Det kan være at det er en risiko 
Oslomet ikke er villig til å ta. Hvis vi finner 
ut at det er forskningsetisk ok, så er det i så 
fall synd, sier Steensen.

Forskergruppen har også lurt på om viten-
skapelige tidsskrifter er villige til å publisere 
artikler som er basert på analyser av The 
Facebook Files. De tok derfor kontakt med 
Taylor & Francis, et av de store forlagene.

– Vi fikk til svar at de mest sannsynlig 

ikke ville publisere artikler basert på lekket 
materiale. Jeg antar at de er redd for søksmål 
fra Facebook.

MÅ FINNE EN HÅNDTERBAR METODE
Men hvor vanlig er det å bruke lekket mate-
riale som forskningsdata?

– Svaret på det er kort: Det er uvanlig. 
Vi har ikke hatt saker knyttet til dette tidli-
gere, sier Vidar Enebakk, sekretariatsleder i 
NESH, og legger til:

– Det er svært uvanlig fordi det i tillegg 
til etiske og juridiske utfordringer også er 
metodiske problemer knyttet til det. De som 
skal analysere, må vite hvordan utvalget har 
skjedd, og om det er bias i dataene – altså 
benytte grunnleggende forskningsmetode.

Enebakk viser til at forskergruppen i vur-
deringen av samfunnsnytten må begrunne 
valg av metode, og at de må vise at mate-
rialet er pålitelig. I NESH sitt svar til for-
skerne skriver de at «her vil det uansett være 
begrensninger knyttet til utvalg og validitet».

Nå ligger saken til behandling hos person-
vernombudet ved Oslomet. 

– Jeg har ikke så store forventninger. Først 
må vi finne ut om det er etisk og juridisk for-
svarlig. Så må vi finne en håndterbar metode 
for å analysere materialet, sier Steen Steensen.

	✒ av lina Christensen

 ▪ Frances Haugen står bak en rekke lek-
kede og avslørende dokumenter om Face-
books indre virksomhet. Hun ga 
dokumentene til The Wall Street Journal 
og den amerikanske kongressen. 
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− Truslene er størst  
i instituttsektoren

  YTRINGSFRIHET    Det regjeringsoppnevnte 
Kierulf-utvalget har lagt fram sin rapport 
med forslag for å styrke den akademiske 
ytringsfriheten (se faktaboks), men har i liten 
grad lagt instituttsektoren under lupen.

− Uten instituttsektoren gjenstår det et 
stort tomrom når det gjelder å styrke den 
akademiske ytringsfriheten. Ut fra min vur-
dering er det i instituttsektoren truslene mot 
den akademiske ytringsfriheten er størst, sier 
professor Stig Strandli Gezelius ved Univer-
sitetet i Sørøst-Norge (USN).

Lars Holden, styreleder for Forskningsin-
stituttenes fellesarena (FFA), er helt uenig. 
FFA organiserer mange av de norske 

forskningsinstituttene.
− Selvsagt er det utfordringer med akade-

misk frihet overalt. Men jeg mener dette er et 
lite problem i instituttsektoren, sier Holden.

Instituttsektoren sto i 2020 for forskning 
og utvikling (FoU) verdt 15 milliarder kroner, 
eller 19 prosent av all FoU her til lands. Sam-
tidig er sektoren gjennom anvendt forskning 
ofte premissleverandør for offentlige tiltak.

− UENIGHET BLIR ILLOJALITET
Gezelius er sosiolog med lang fartstid som 
instituttforsker. Han mener at forskere i 
instituttsektoren ofte oppfattes som repre-
sentanter for sin arbeidsgiver på en måte 

som universitetsforskere ikke opplever.
− Det som etter min mening er hoved-

problemet, er at det fortsatt er en utbredt 
oppfatning at instituttene tar stilling i fag-
lige debatter. Den oppfatningen innebærer 
at når forskere uttaler seg, uttaler de seg på 
arbeidsgivernes vegne, sier Gezelius.

Oppfatningen av at instituttforskere utta-
ler seg på instituttets vegne utløser ifølge 
Gezelius gjerne krav om at arbeidsgiveren 
skal godkjenne ytringer på forhånd. Sam-
tidig krymper rommet for faglig uenighet 
mellom enkeltforskere ved samme institutt. 
Faglig kritikk av kollegaer kan bli oppfattet 
som illojalitet.

− Konsekvensen er at det er legitimt at 
arbeidsgivere skal godkjenne ytringer før de 
framsettes. Ofte går dette konfliktfritt inn-
til en forsker kommer med kontroversielle 
synspunkter, sier Gezelius. 

Kan instituttsektorens særpreg begrunne at den akademiske 
ytringsfriheten begrenses? USN- professor Stig Strandli  Gezelius 
ønsker debatt.

 ▪ – Faglig kritikk av kollegaer kan bli oppfat-
tet som illojalitet, sier Stig Strandli Gezelius.
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HAR EGNE ERFARINGER
I boka «Interessekonflikter i forskning», utgitt 
av Den nasjonale forskningsetiske komité for 
naturvitenskap og teknologi, beskriver Geze-
lius sammen med medforfatter Klaus Mittenz-
wei hvordan forventningene om at forskerne 
uttaler seg på instituttenes vegne, undergraver 
ytringsfriheten for instituttforskerne.

Gezelius har egne erfaringer å dra veks-
ler på. Han var i 2009 tillitsvalgt i Forsker-
forbundet i daværende Norsk institutt for 
landbruksøkonomisk forskning (Nilf) da en 
av forskerne ved instituttet skrev en kronikk 
med kritikk av norsk landbrukspolitikk.

Det førte blant annet til en e-post fra ledel-
sen i Landbruksdepartementet, som var eier 
av instituttet, til ledelsen ved Nilf. E-posten 
inneholdt en anmodning om at instituttet 
skulle forklare at dette ikke var instituttets 
syn. Innblandingen skapte sterke reaksjo-
ner og en større debatt om forskningsfrihet 
i instituttsektoren.

USN-professoren tror at det samme 
kunne ha skjedd i dag. 

− Rapporter skrevet av forskere i insti-
tuttsektoren oppfattes ofte å være uttrykk 
for arbeidsgiverens faglige syn, og den 
oppfatningen utløser forventinger om at 
arbeidsgiveren har rett til å styre forskernes 
formidling, sier han.

AKADEMISK FRIHET, MEN …
Det er uklart om forskere i instituttsektoren 
i dag kan påberope seg full akademisk fri-
het. Retningslinjene for offentlig finansiert 
forskning i instituttsektoren ble endret etter 
saken ved Nilf i 2009. Det er likevel fortsatt 
unntak i dagens retningslinjer, der det heter:

«Instituttet må legge til rette for at 
prinsippene om akademisk frihet skal 
gjelde for all offentlig finansiert forskning 
som utføres av forskere ved instituttet, så 
fremt det ikke kommer i konflikt med 
arbeidsgivers styringsrett.»

Dette forbeholdet om arbeidsgiverens sty-
ringsrett er ifølge Gezelius uklart, og åpner 
for at enkelte forskningsinstitutt kan inn-
skrenke forskernes handlingsrom.

I sin utredning skriver Kierulf-utvalget 
at «etter utvalgets vurdering er det viktig at 
vitenskapelig ansatte ved disse instituttene 
har samme akademiske frihet som universi-
tets- og høyskoleansatte, så langt det er mulig 
innenfor forskningsinstituttenes særpreg.»

SEKTOR MED SÆRPREG
Utvalget går imidlertid ikke nærmere inn på 
hva dette særpreget betyr for den akademiske 
friheten.

− Vi trenger en debatt om i hvilken grad 
instituttsektorens særpreg kan legitimere 
innskrenkning av den akademiske ytrings-
friheten, sier Gezelius.

Han understreker at han ikke har studert 
mandatet til Kierulf-utvalget og ikke har 
grunnlag for å kritisere måten utvalget har 
definert sitt arbeidsområde på.

Utvalgsmedlem og tidligere NTNU-rek-
tor Gunnar Bovim har tidligere sagt til 
Forskerforum at Kierulf-utvalget ønsker en 
aktiv debatt om akademisk frihet også i insti-
tuttsektoren.

Han viste til at utvalget særlig var bedt om 
å se på mulige endringer i universitets- og 
høyskoleloven, og at instituttsektoren ikke er 
omfattet av denne. Bovim pekte samtidig på at 
utvalget hadde kort tidsramme for sitt arbeid.

FFA AVVISER UKLARHET
Lars Holden, administrerende  direktør 
i Norsk Regnesentral og styreleder i 
Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA), 
avviser Gezelius’ beskrivelse av virkeligheten 
i instituttsektoren.

− Når en instituttforsker uttaler seg, må 
han eller hun avklare om vedkommende 
uttaler seg som privatperson eller på vegne 
av instituttet. Det er opp til instituttforskeren 
å avklare dette med egen ledelse. Om man 
føler at det er et problem, er det fordi man 
snubler i egne roller, sier han.

Holden sier at det også finnes mer kompli-
serte situasjoner, gjerne knyttet til oppdrags-
forskning. Han viser til et tenkt eksempel 
der et institutt har fått i oppgave fra Miljø-
direktoratet å finne ut av om et tiltak har 
mulige negative miljømessige konsekvenser. 
Uenigheter i forskningsgruppa kan da være 
vanskelig å håndtere.

− Vi kan ikke ha et institutt som sier at 
det ikke er et miljømessig problem, og en 
enkeltforsker som sier at det er et problem. 
Det blir uheldig om en av forskerne motsier 
det eget institutt og egen forskningsgruppe 
har sagt i en rapport, sier Holden.

Samtidig legger han til at forskningsinsti-
tuttene generelt ønsker forskere som aktivt 
formidler sin forskning.

− ET LITE PROBLEM
Holden mener at utfordringer knyttet til aka-
demisk frihet er et lite problem i instituttsek-
toren. Han viser til sammensetningen av 
Kierulf-utvalget, der de fleste medlemmene 
var fra universitets- og høgskolesektoren.

− Det er åpenbart at de opplever at akade-
misk frihet er et større problem i UH-sekto-
ren. Om man hadde opplevd at dette var et 
spesielt problem i instituttsektoren, hadde 
utvalget vært annerledes oppnevnt, sier han.

	✒ av asle olav rønning

Kierulf-utvalget

	q Ekspertgruppen for akademisk 
ytringsfrihet (Kierulfutvalget) la fram 
sin utredning før påske.
	q Utvalget, ledet av Anine Kierulf, foreslår 
endringer i universitets og høysko
leloven for å tydeliggjøre ansattes og 
studenters akademiske frihet.
	q Styrket opplæring av akademisk frihet, 
akademiske ytringsvettregler og premie
ring av formidling er andre forslag.
	q Utvalget har konsentrert seg om 
universitets og høgskolesektoren 
og foreslår ingen spesifikke tiltak for 
forskningsinstituttene.
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 ▪ Mangel på akademisk ytringsfrihet er ikke 
et stort problem i instituttsektoren, mener 
Lars Holden, leder i Forskningsinstituttenes 
fellesarena.
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SET UNDERVISINGA UT TIL EKSTERNE
UiS erstatta førelesingar i anatomi og fysiologi med digital læringsplattform.  
– Studentane var veldig nøgde med undervisinga, seier emneansvarleg Elisabeth Harbin.
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 ▪ – Målet vårt er å løfte nivået i alle delar av 
helse tenesta, seier Nils Christian Tvedt Karlsen, 
her på ei studentinitiert samling ved VID Bergen.

– Sidan MedEasy har 
tilpassa opplegget  

sitt til Nokuts lærings
mål, kjenner vi oss 

trygge på at studentane 
lærer det dei skal,  

seier emne ansvarleg  
Elisabeth Harbin.

Foto: privat

  DIGITALE LÆREVERK   Det hastar med å få til 
ei storsatsing på eigenutvikla digitale lære-
verk ved universitet og høgskolar. Gjer ein 
ikkje det, vil kommersielle aktørar fylle tom-
rommet. Det er eitt av poenga frå debatten 
om digitale læreverk som har gått i Forsker-
forum den siste tida.

Men slike eksterne aktørar er allereie på 
full fart inn i utdanningssystemet. Mange 
studentar betaler for private abonnement 
på digitale undervisingsopplegg i tillegg til 
undervisinga dei får ved lærestaden.

EKSTERN ANATOMIUNDERVISING
Universitetet i Stavanger (UiS) stod brått utan 
faglærar i anatomi og fysiologi på bachelor-
studiet i sjukepleie og paramedisin før 
sommarferien i fjor. Då valde dei å erstatte 
førelesingar med tilgang til den skandinan-
viske digitale læringsplattforma MedEasy 
for alle studentane på første og andre året. 
MedEasy tilbyr undervising i form av ei vide-
olærebok der alle delar av pensum blir dekte 
av videoar, og studentane kan stille spørsmål 
og øve seg med informasjonskort og fleir-
valsspørsmål.

– Opplegget vårt legg til rette for at insti-
tusjonane kan innføre «flipped classroom». 
Det gjer oss til det perfekte supplementet for 

institusjonane, ikkje ein konkurrent, seier 
fagansvarleg lege i MedEasy, Nils Christian 
Tvedt Karlsen.

«Omvendt klasserom» inneber at 
studentane lærer stoffet digitalt 
på eiga hand, og at den fysiske 
undervisinga blir brukt til 
spørsmål, oppgåver og dialog.

– Det vi brukte kreftene våre 
til, var å arrangere «anatomi-
kafear» der studentane arbeidde 
med oppgåver og diskuterte. 
Faglæraren, som vart tilsett før 
haustsemesterstart, gjekk rundt 
og hjelpte til i lag med student-
assistentar som fungerte som 
rettleiarar og motivatorar, fortel 
emneansvarleg for anatomi, 
fysiologi og biokjemi ved UiS, 
Elisabeth Harbin.

PERSONLEG OPPFØLGING
Karlsen fortel at undervisings-
opplegget deira blir presentert på ei digital 
plattform som følgjer studenten, måler 
progresjonen deira og tilpassar læring og 
repetisjon til nivået studenten er på.

– Det kan hjelpe institusjonane med å 
skreddarsy oppfølginga. Dersom ein ut i 

semesteret ser at nokre studentar ligg bakpå, 
kan ein kontakte dei og tilby personleg 
oppfølging. På same vis kan ein sjå kven som 
treng å bli utfordra meir, seier han.

Karlsen skal delta i ein debatt 
om driftsutsetting av undervising 
til eksterne. Den blir arrangert i 
Stavanger den 11. mai i regi av 
UiS’ eiga avdeling for utvikling 
av digitale læringsressursar, 
Nettop-UiS. Ifølgje Karlsen bru-
kar over 90 prosent av norske 
sjukepleiestudentar plattforma 
på første studieåret. 

Helge Høivik ved Oslomet, 
som starta debatten om digitale 
læremiddel i denne runden, 
seier at så lenge der er tydelege 
innebygde læraraktivitetar, kan 
ein ikkje gripe fatt i eitt døme 
og bruke det som teikn på at 
utviklinga går i feil retning.

– Oslomet har utvikla eit digi-
talt læringsopplegg for anatomi og fysiologi 
som er ope tilgjengeleg. Det er laga for å vere 
ein integrert del av kommunikasjonen mel-
lom lærar og student, og viser kor viktig det 
er at læraren er delaktig, seier han.

– Poenget mitt er at ein må tenkje nøye 
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over dei langsiktige økonomiske og didak-
tiske konsekvensane av det ein gjer. Elles blir 
utviklinga styrt av tiltak som skal løyse lokale 
problem på kort sikt.

BYKSTE PÅ NASJONAL RANKING
På Nokuts nasjonale eksamen i anatomi og 
fysiologi for sjukepleiarstudentar i desember 
2021 hamna UiS på niande plass, opp frå 18. 
plass året før.

– Eg har ikkje grunnlag for å seie at det har 
direkte samanheng med at vi brukte MedEasy, 
seier Harbin.

– Men noko vi merka tidleg, var at stu-
dentane var veldig nøgde med undervisinga. 
Anatomi og fysiologi er eit krevjande fag som 
mange studentar uttrykker frustrasjon over. 
Men no kjende dei seg ivaretekne.

UiS-leiinga har likevel bestemt seg for å 
ikkje forlenge avtalen. Grunngivinga er at det 
blir for dyrt å både løne ein faglærar og betale 
for tilgang til MedEasy.

– Det er ikkje aktuelt å kvitte seg med 
faglæraren og berre bruke MedEasy?

– Det ville vi nok opplevd som skummelt, 
seier Harbin.

– Utover anatomi-kafeane treng vi faglæra-
rar til å arbeide med oppgåver og vere eit bin-
deledd til studentassistentane. Men eg skulle 
gjerne sett at vi kunne ha brukt MedEasy i alle 
fall eitt år til, slik at vi fekk tilgang til meir data.

No går UiS tilbake til tradisjonell under-
vising med førelesingar og lærebøker, men 
svært mange av studentane kjem til å betale 
for tilgang til MedEasy på privat basis, noko 
som allereie har vore vanleg i mange år.

BETRE ENN UNIVERSITETA
– Vi sit på omfattande data om korleis stu-
dentane studerer, kva tid, kor ofte og kor 
lenge, og korleis nivået deira utviklar seg. Vi 
får også tusenvis av detaljerte tilbakemeldin-
gar. Det opnar ei heilt ny verd når det gjeld 
kvalitetsarbeid i undervising. Det overraskar 
meg at ikkje Nokut er meir interessert i slike 
gruppedata frå oss, seier Karlsen.

Han meiner det kan vere utfordrande for 
institusjonane å utvikle tilsvarande god digi-
tal undervising sjølve, og viser til at MedEasy 
kan bruke månadsvis og fleire hundre tusen 
kroner på enkelte videoar.

– Så lenge institusjonane lever under eit 
beinhardt kvantitetskrav når det gjeld forsking 
og artikkelproduksjon, er det vanskeleg å 
samtidig sjå for seg eit kvalitetsløft i utdanninga 
utan tilføring av ekstra ressursar, seier han.

Harbin ved UiS er samd.
– Dersom slike digitale undervisingsopp-

legg hadde vore utvikla av sektoren sjølv, ville 
bruken bli billegare, men samtidig er det særs 
ressurskrevjande å utvikle noko som er like 
bra som det vi har opplevd med MedEasy. Det 
blir ei avveging om institusjonane skal gjere 
den investeringa, seier ho.

	✒ av kjerstin gjengedal

PhD candidate  
refused help

●	‘We need the right to unemployment 
benefits when our contract expires, in 
line with other employees,’ PhD can-
didate Radina Stoykova has said. Her 
contract expired in October, while her 
doctorate was delivered in December. 

She was only able to start in her 
postdoctoral position after publicly 
defending her thesis. In November 
2021, when it became difficult for her 
to pay her rent, Stoykova applied for 
help from the state. Since she was still 
considered a student, not a jobseeker, 
her application was denied. Stoykova 
was then forced to return to her native 
Bulgaria.

Digital teaching aids
● Last summer, the University of 
Stavanger (UiS) found itself without 
specialist teachers in anatomy and 
physiology. It elected to replace lectu-
res with the MedEasy digital learning 
platform.

‘We put our resources into arran-
ging “anatomy cafés” where students 
could work on tasks and have discus-
sions, guided by the specialist teacher 
and student assistants,’ says subject 
leader Elisabeth Harbin.

In national exams in December 
2021, UiS leapt from 18th to ninth 
place compared to the previous year. 

‘We saw clearly that students were 
very happy with the teaching,’ Harbin 
adds. 

Contentious cooperation with Akademikerne
● Unio’s proposal to begin coopera-
tion with the Federation of Norwegian 
Professional Associations (Akademi-
kerne) is arousing both delight and 
consternation among local represen-
tatives of the Norwegian Association 
of Researchers (NAR). 

The cause of the shift away from 
LO and YS is the difficulty in salary 
negotiations for those with the highest 
educations, according to Guro Elisa-
beth Lind, head of NAR. ‘We lose out 
on three fronts. State employees lose 
out to industry employees; education 

groups lose out to state employees; and 
education groups within the state lose 
out to education groups in the private 
sector. It has become necessary for 
Unio to seek a way to take better care 
of the education groups,’ Lind says.

There have been claims that Unio 
is abandoning its right to strike, but 
since the right to strike over the scope 
of the framework is maintained, NAR 
rejects this.

Any final agreement will be sent to 
Unio State’s members for referendum. 

‘It’s completely faceless’
● Forskerforum recently interviewed 
Ingrid Eftedal (pictured), who has 
become the public face of ‘perma-
nently temporary’ researchers. Some 
highlights:

On why she took to Twitter:
‘Many of my friends have been 

made redundant too. Usually we 
disappear quietly. This time I just 
couldn’t walk away without saying a 
word. We’ve developed a system that 
fails the researcher. It’s far too normal 
for people and research fields to sim-
ply disappear.

On what it has meant to be ‘perma-
nently temporary’ for 20 years:

‘I’ve spent many evenings and 
weekends applying for funds. It’s 
been useful and instructive, but also 

all-consuming. After a while it’s tiring 
to go on like that.’

On future prospects:
‘Research into the Swedish job mar-

ket tells us that once we get over the age 
of 50 – and I’ll soon be 57 – employment 
opportunities for both genders decre-
ase, but more so for women. I think this 
should be getting more attention.’
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stipendiat

NAV AVSLO STØTTE

 Vi må få rett på dagpenger når arbeidskontrakten utgår, 
på linje med andre ansatte, sier NTNU-stipendiat 
Radina Stoykova til Universitetsavisa. Kontrakten hen-
nes gikk ut i oktober, og doktorgraden ble levert i 
desember. Den forespeilede postdoktorstillingen 

kunne hun først starte i etter disputas. Da det ble vanskelig å be-
tale husleia, søkte Stoykova arbeidsledighetstrygd fra NAV fra 
november 2021. Hun fikk avslag fordi NAV betraktet henne som 
student og ikke en jobbsøker fram til innlevering av doktorgrad. 
Dermed ble Stoykova nødt til å returnere til hjemlandet Bulgaria.

karriere

Vil starte forening 
for dosenter

 ■ Landets dosenter har samlet 
seg for å lage en egen interes-
seforening. – Noen er frustrerte 
fordi det oppleves at en dosent 
har status som en annenrangs-
professor, sier dosent emeritus 
Carl Christian Bachke til Khrono. 
Målet er at foreningen skal stif-
tes på en generalforsamling i lø-
pet av høsten. Forskerforbundets 
leder Guro Elisabeth Lind hilser 
foreningen velkommen:  
– Det er på tide å ruste opp karriere - 
løpet for profesjonsfagene. 

bergen

KODE vant 
Christieprisen

 ■ Universitetet i Bergen de-
ler hvert år ut Christieprisen til 
noen som har bygget bro mel-
lom samfunnet og akademia 
eller synliggjort universitetets 
betydning for samfunnsutviklin-
gen. De mener KODE museum 
og komponisthjem i Bergen har 
gjort det innenfor kunst og kul-
tur i lang tid. – KODE bringer 
kunst og musikk inn i det offent-
lige ordskiftet, skaper debatt og 
viser relevans. Årets vinner ut-
gjør en forskjell for enkeltmen-
nesker, for samfunnet og for 
kunstens posisjon, sier rektor 
Margareth Hagen i en presse-
melding.

institutter

Inngår allianse
 ■ Forskningsinstituttene NILU – 

Norsk institutt for luftforskning, 
NIVA – Norsk institutt for vann-
forskning, og IFE – Institutt for 
energiteknikk, er enige om å dan-
ne forskningsalliansen NORIN. 
Den nye alliansen får rundt tusen 
ansatte. Sammen med NGI – 
Norges Geotekniske Institutt har 
de hatt jevnlige møter for finne 
sammen, men NGI er ikke lenger 
med på laget. De tre institutte-
ne omtaler samarbeidet som en 
forskningsallianse, men har en 
langsiktig ambisjon om å danne 
et felles forskningskonsern.

innlandet

Utsetter universi- 
tetssøknad

 ■ Som Forskerforum tidligere 
har omtalt, planla Høgskolen i 
Innlandet å sende søknad om å 
få bli universitet før sommeren. 
Men nok en gang blir den ut-
satt, bekrefter rektor Peer  Jacob 
 Svenkerud (bildet). Nokut på-
pekte mangler og avviste den 
første universitetssøknaden i 
2020. Ifølge Svenkerud skyldes 
ikke forsinkelsen at høgskolen 
ligger etter med å rette man-
glene, men at det tar lenger tid 
enn forutsatt å ferdigstille og 
oppdatere søknaden. Rektoren 
forventer at søknaden kan styre-
behandles i august.

publisering

Idrettshøgskolen på topp
 ■ For tredje år på rad hadde Norges Idrettshøgskole i 2021 flest 

 publiseringspoeng per faglige årsverk. Det viser tall fra Database  
for statistikk om høyere utdanning. Nummer to på listen er MF viten-
skapelig høyskole. Deretter følger Universitetet i Oslo, Universitetet 
i Bergen og NTNU. Universitetssenteret på Svalbard hadde med 34 
 prosent den største prosentvise økningen i publiseringspoeng fra 2020 
til 2021. Høgskolen i Østfold hadde den nest størst økningen med 30 
prosent etterfulgt av Lovisenberg diakonale høgskole.

sykepleie

23 prosent færre søkere
 ■ Søkertallene fra Samordna opptak viser at nesten hver  fjerde 

 blivende student har et helsefagstudium som førstevalg. Men med 
unntak av medisin og ernæring er det nedgang for alle fagene. 
 Sykepleie, sosionom, farmasøyt, radiograf og kategorien «helsefag 
 annet» har alle over 20 prosent nedgang. Annet-kategorien inklude-
rer blant annet flere studier i paramedisin. 134 954 personer har søkt 
høyere utdanning i år, en nedgang på tolv prosent fra 2021. 
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Sidsel Roalkvam demonstrerer den spesialbygde 
talerstolen, sammen med Jonas Kittelsen. 
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SAMMEN OM PROTEST

 P rofessorer og studenter ved Universitetet i Oslo 
(UiO) står sammen i klimaprotest. Den første av tre 
planlagte demonstrasjoner ble holdt på Blindern 5. 
april. – Vi håper på å skape en mobiliserende dyna-
mikk, slik at det kommer flere og flere, og at det 

fortsetter slik at mange kan få muligheten til å snakke, sier student 
Jonas Kittelsen. Med seg har han Sidsel Roalkvam, leder for 
Senter for utvikling og miljø ved UiO: – Jeg synes dette er en god 
sak å stå sammen med studentene på, sier hun. Ifølge Uniforum 
samlet den første markeringen 75 personer og den andre 100.

navnevalg

Universitetet på  
Vestlandet

 ■ Høgskolen på Vestlandet 
(HVL) har ambisjoner om å 
bli universitet og satser på å 
sende inn en søknad innen 
begynnelsen av 2023. Men et 
nytt universitet må ha et navn, 
og i høst bad universitetet stu-
denter og ansatte om innspill. 
Forslag som Fjorduniversite-
tet, Ivar Aasen universitetet 
og VestlaMet nådde ikke opp. 
Nå har styret vedtatt  
Universi tetet på Vestlandet 
som nytt navn. – Dette er et 
grammatisk godt og dessuten 
deskriptivt og greit navn, sier 
en fornøyd Språkrådet-direktør 
Åse Wetås til Khrono.
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– Vi er ikke 
helter
Da Russland invaderte Ukraina, 

flyktet menneskerettighetsforskeren 
Dmitrij Dubrovskij til Praha.

av Lina Christensen
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24. FEBRUAR VÅKNET Dmitrij  Dubrovskij 
mye tidligere enn han pleier. Han hadde 
lenge håpet at Putins aggresjon ved den 
ukrainske grensen ikke var noe annet enn 
en muskeldemonstrasjon. Da han skrudde 
på PC-en ved sekstiden, innså han at det var 
langt mer dramatisk.

Dubrovskij forsker på menneskerettig-
heter og akademisk frihet. Når utenlandsk 
presse er nysgjerrig på vilkårene for russisk 
akademia, er det gjerne han de kontakter:

– Det er ikke fordi jeg er så fantastisk, men 
fordi jeg nesten er alene om å forske på aka-
demiske rettigheter og frihet i Russland, sier 
Dubrovskij, som inntil han mistet jobben 
tidligere i år, var professor ved Higher School 
of Economics (HSE) i Sankt Petersburg, et 
anerkjent universitet. HSE, som også har 
avdelinger blant annet i Moskva, var lenge 
ansett som et av de mest liberale i Russland.

Dubrovskij beskriver Russlands invasjon 
av Ukraina som «starten på et nytt liv» og 
«slutten på alt». Nå har han tatt med seg 
familien og bosatt seg i Praha.

Kapteinen drar til slutt
Dubrovskij dro fordi han mistet jobben. For 
Dmitrij Musolin, insektforsker og tidligere 

prorektor ved et statlig russisk landbruk-
suniversitet, var det annerledes. Han hadde 
allerede en jobb i Paris som ventet på ham: 

– Jeg visste at jeg og familien skulle flytte til 
Frankrike. Jeg trengte ikke å bestemme meg for 
hva jeg skulle gjøre, jeg bare pakket sakene og 
flyttet raskere enn jeg hadde planlagt, sier han. 

Irina Busygina, professor i statsvitenskap 
ved HSE og dermed tidligere kollega av 
Dmitrij Dubrovskij, har derimot valgt å bli 
i hjemlandet: 

– Jeg har tolv ansatte under meg. Alle er 
yngre enn meg, og de anser meg som en 
leder. Hvordan kommer de til å se på meg 
hvis jeg drar? Kapteinen forlater skipet som 
den siste.

– Det er ingen framtid her
Det er vanskelig å anslå hvor stor opposisjo-
nen ved universitetene er, og det finnes ingen 
eksakte tall på hvor mange akademikere som 
har flyktet. Men i krigens innledende fase 
signerte 4000 vitenskapelig ansatte og stu-
denter ved det statlige universitetet i Moskva, 
Russlands største universitet, et brev som tar 
avstand fra krigen. 

Et annet åpent brev, som ber om umid-
delbar krigsstans, hadde mer enn 8000 aka-

demiker-signaturer i slutten av april. De tre 
forskerne Forskerforum har snakket med, 
har alle skrevet under på slike antikrigsbrev. 

– Det er ingen framtid igjen for oss her, 
sier en forsker fra sin nye dissidenttilværelse 
i Georgia til nettavisen Times Higher Edu-
cation. 

Ifølge nettstedet paperpaper.ru dro flere 
tusener russere ut av landet i perioden fra 
24. februar til 20. mars. Mange av dem var 
forskere, journalister, advokater og mennes-
kerettighetsaktivister. 

Røm eller være taus
– Vi er ikke helter, vi er privilegerte, sier 
Dubrovskij om dem som har dratt.

For å forklare bruker han utrykket «exit 
power», altså den symbolske eller praktiske 
kostnaden ved å enten fortsette livet som før 
eller ved å dra ut av landet. Uansett hva man 
velger, så har det en pris, mener han.

– Hvis man ikke kan rømme og forlate 
landet, prøver man å være taus. Hvis man 
ikke er taus, blir man arrestert eller varetekst-
fengslet.

Selv måtte han tenke kreativt for å komme 
seg ut: En kontakt ved King’s College i Lon-
don ordnet et forskningsopphold i Praha, 
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– Jeg er privilegert. Det er en stor andel 
akademikere som ikke har mulighet til å 
dra, sier Dmitrij Dubrovskij, som her er 
på tur i sin nye by, Praha. Foto: privat

https://www.timeshighereducation.com/news/no-future-us-left-russia-say-fleeing-academics
https://www.timeshighereducation.com/news/no-future-us-left-russia-say-fleeing-academics
https://paperpaper.ru/papernews/2022/3/21/skolko-rossiyan-pokinuli-stranu-s-kon/
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mens en venn på det estiske konsulatet i 
Russland fikset visum. Deretter måtte han 
finne ut hvordan han kunne omgå Russlands 
stadige håndhevelse av koronarestriksjoner. 
Utdanning, arbeid og helse er eneste gyldige 
grunner til å forlate landet. 

– Det morsomme er at spa blir ansett som 
medisinsk grunn. Vi kjøpte umiddelbart et 
opphold på et spahotell. 

Slik krysset Dubrovskij og familien gren-
sen til Estland. Noen dager senere var de 
i Praha, der Dubrovskij kunne starte i sin 
nyervervede stilling i en ideell organisasjon 
som jobber for å fremme rettsstaten.

«Alle skal sikres frihet …»
Hvordan er situasjonen for russiske aka-
demikere nå? Har de akademisk frihet? Ja, 
svarer den russiske ambassaden i Norge i 
en e-post til Forskerforum. De viser blant 
annet til artikkel 44.1 i Russlands grunnlov: 
«Alle skal sikres frihet til litterær, kunstne-
risk, vitenskapelig, teknisk og annen form 
for skapende virksomhet og undervisning.»

Likevel ble det 4. mars offentliggjort et 
brev som mange har tolket som at russiske 
universiteter nå har én funksjon, og det er 
å være et verktøy for den russiske staten og 

hæren: «Det er veldig viktig i disse dager 
å støtte landet vårt», står det blant annet i 
brevet, signert av over 200 rektorer i den 
russiske rektorforeningen.

Samme dag som rektorbrevet kom en ny 
lov som gjør at russere som sprer «falske 
nyheter» om militæret, risikerer opptil 15 år 
i fengsel. Det betyr at akademikerne som har 
signert antikrigsbrev, lever farlig. I dag er 
navnene i mange av oppropene anonymisert.

I tillegg pløyer russiske myndigheter sosi-
ale nettverk etter mulig motstand. Det fikk 
Dmitrij Dubrovskij erfare da han noen dager 
etter invasjonen postet en regimekritisk mel-
ding på Facebook-siden sin:

– Umiddelbart etter at jeg hadde publisert 
en protest mot krigen, fikk jeg en advarsel fra 
HR-avdelingen, sier Dubrovskij.

Posten var i strid med universitetets etiske 
regler «for politisk nøytralitet», stod det i bre-
vet han fikk samme kveld. Han fikk ordre om 
å merke profilen sin med at synspunktene 
ikke reflekterer universitetets holdninger, 
men at de var hans egne.

Fattig, men fri
Kari Aga Myklebost er historieprofessor ved 
UiT – Norges arktiske universitet og har i 
mange år samarbeidet tett med russisk 
akademia. Hun mener vi kan dele angrep 
på den akademiske friheten i Russland i 
to: lovreguleringer og repressive tiltak på 
den ene siden og penger og insentiver som 
fremmer en bestemt type forskning, på den 
andre siden. I løpet av det siste tiåret har det 
for eksempel kommet en rekke lover som 
legger begrensninger på hvordan man skal 
tolke Russlands fortid og samtidspolitikk, 
særlig knyttet til andre verdenskrig, og hva 
som er tillat å si om dette i undervisningen. 
I tillegg har det vært en utvikling bort fra 
valgt universitetsledelse. Kreml peker nå i 
stor grad ut lojale rektorer og dekaner. Ifølge 
Istories Media forlot for eksempel 32 rektorer 
sine stillinger i 2021. Blant dem var Jaroslav 
Kuzminov, som ble sagt opp etter 28 år som 
rektor ved HSE.

Men det har ikke alltid vært slik:
– I 1990-årene, etter Sovjetunionens opp-

løsning, var russisk akademia plutselig fritt, 
sier Myklebost.

Da hadde de lite penger å rutte med, 
men de kunne til gjengjeld forske langt 
friere enn før. Men så skjedde det noe i 
2000-årene: Vladimir Putins maktover-
tagelse. Staten var tilbake, og akademisk 
autonomi ble byttet ut med penger og 
politisk styring. 

– Siden Putin ble gjeninnsatt som pre-
sident for den tredje perioden i 2012, har 
han jobbet for å sentralisere makten under 
Kreml. Etter anneksjonen av Krim i 2014 
tiltok dette ytterligere, sier Myklebost.

– Ingen bryr seg
Dubrovskij har personlig erfart hvordan 
Putin-regimet har strammet til de akade-
miske rettighetene.

– Jeg skriver artikler, og jeg signerer  
hele tiden antikrigs-opprop,  

selv om det er risikabelt for meg.
 

irina busygina, professor ved hse i sankt petersburg
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– Det er mange gode lærere i Tyskland og 
i Vesten, men ikke like mange her, så jeg 
har tenkt at jeg må bli, sier Irina 
Busygina. Foto: spb.hse.ru

https://istories.media/investigations/2022/04/08/ranshe-nikomu-v-golovu-ne-prikhodilo-schitat-obrazovanie-ugrozoi-bezopasnosti/?utm_source=telegram&utm_medium=mainpage&utm_campaign=rektory


– Jeg var veldig heldig som slapp å stå i 
dilemmaet: Skal jeg bli, eller skal jeg dra, sier 
Dmitrij Musolin, som allerede hadde fått ny 
jobb i Paris da krigen startet. Foto: privat
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Ikke flytt til en ny leilighet på en lørdag, råder 
Dmitrij Musolin. Fire dager tok det å få strøm i 
den nye Paris-leiligheten. Foto: privat 



I ti år underviste han i menneskerettig-
heter ved Smolny College, som er del av det 
statlige Universitetet i Sankt Petersburg. Da 
han i 2015 var i USA for å holde en gjeste-
forelesning, fikk han beskjed om at han ikke 
lenger var ønsket i stillingen. Begrunnelsen 
var at han ikke var til stede for å fornye kon-
trakten. Dubrovskij hevder imidlertid at han 
aldri mottok en ny kontrakt.

Og nå har det skjedd igjen. Tidligere i 
år kom beskjeden om at HSE ikke lenger 
ønsket å fornye kontrakten hans. Dermed 
forsvant også kursene i menneskerettigheter, 
som Dubrovskij var ansvarlig for, fra HSEs 
portefølje. Han mener avskjeden er ledd i en 
prosess med å rydde unna kritiske og uavhen-
gige stemmer ved russiske universiteter. Han 
forteller at han publiserte på et helt greit nivå, 
antagelig mer enn det arbeidskontrakten 
krevde, og at han i fjor ble kåret til den beste 
underviseren blant internasjonale studenter:

– Men ingen bryr seg, sier han om sine 
egne meritter.

– Det er derfor jeg tror avskjeden er av 
politiske grunner. Jeg fikk aldri noen offisiell 
forklaring, sier Dubrovskij, som har sin siste 
formelle dag som HSE-ansatt når Forsker-
form snakker med ham. 

Pakket sakene og flyttet
I Paris er den store statuen på Place de la 
République, der franskmenn ofte møtes for 
å protestere eller å markere, kledd i gult og 
blått. I et vindu i en gate i nærheten kan man 
skimte det etter hvert berømte skjermbildet 
av den russiske tv-journalisten som sa nei til 
krig i beste sendetid.

Dette møtte den russiske insektforskeren, 
og tidligere prorektoren, Dmitrij Musolin, da 
han ankom Paris i slutten av mars:

– Jeg søkte om diplomatisk visum, gjorde 
ferdig arbeidet i Russland, pakket sakene og 
flyttet, sier Musolin på skjerm fra sin nye lei-
lighet i Paris, som han og partneren til slutt 
klarte å få tak i etter å ha pløyd seg gjennom 
fransk boligbyråkrati.

7. april hadde han sin siste dag som pro-
rektor ved Sankt Petersburg State Forest 
Technical University, et mindre, men tra-
disjonsrikt landbruksuniversitet som har 
fostret skogbrukere og ingeniører siden 1803.

Musolin mener han har vært heldig. 
Arbeidskontrakten med en internasjonal 
organisasjon for plantevern i Paris var alle-
rede signert da de russiske styrkene inntok 
Ukraina. Planen var å starte 1. mai, men da 
han så at det ble vanskeligere og vanskeli-
gere å komme seg ut av Russland, fikk han 
tommel opp fra den nye arbeidsgiveren for 
å fremskynde oppstartsdatoen.

Myk sensur
Men når Forskerforum snakker med ham, er 
han fortsatt prorektor ved et statlig, russisk 
universitet, offisielt på ferie i den franske 
hovedstaten. Musolin ønsker ikke å skape 

trøbbel for rektoren eller universitetet, for-
teller han. Derfor vil han ikke uttale seg til 
media med fullt navn og universitetstilknyt-
ning. Kanskje er det fordi han har som leve-
regel å være så åpen som mulig, for når det 
viser seg at artikkelen ikke skal publiseres før 
etter at han er ferdig som prorektor, snakker 
Musolin gjerne fritt:

– Hvis jeg som prorektor, altså en offentlig 
tjenestemann, kritiserer russiske myndig-
heter, antar jeg at de lokale utdanningsmyn-
dighetene i Sankt Petersburg ville lagt press 
på universitetet, sier Musolin og 
viser til forbudet mot å kalle kri-
gen i Ukraina en krig.

Når Forskerforum lurer på hva 
han tror ville skjedd, sukker han 
tungt, noe han gjør flere ganger i 
løpet av samtalen.

– Jeg vet ikke akkurat hva slags 
straff det ville blitt. Men det 
ville blitt lagt merke til. Statlige 
ansatte skal ikke si noe om dette, 
sier han, og kaller det en slags 
«myk sensur».

Vi ikke undervise patriotisme
Alle har imidlertid ikke behjelpelige kon-
takter, en jobb som venter, eller nok penger 
til å betale for de få flyrutene som går fra 
Russland. Og så finnes det dem som ikke vil 
dra. En av dem er Irina Busygina, professor 
i statsvitenskap ved HSE, der hun forsker på 
forholdet mellom Russland og EU. 

Få dager før den uavhengige avisen 
Novaya Gazeta, grunnlagt av fredsprisvinner 
Dmitrij Muratov, satte driften på pause, pro-
klamerte hun i et intervju slutten på russisk 
samfunnsforskning. Hun har også stilt opp i 
intervju hos Morgenbladet og holdt foredrag 
ved amerikanske og tyske universiteter. 

– Jeg forsøker å gjøre min posisjon så 
offentlig som mulig. Det er derfor jeg snak-
ker med deg. Jeg skriver artikler, og jeg signe-
rer hele tiden antikrigs-opprop, selv om det 
er risikabelt for meg, sier en synlig opprørt 
Busygina via skjerm-forbindelse fra sin lei-
lighet i Sankt Petersburg, der hun sitter foran 
en bred vegg med bøker.

– Alt ble ødelagt
Hun nærmest roper, som om hun vil bli hørt:

– Jeg risikerer å bli arrestert, satt i fengsel i 

mange år, og å bli sparket. Men jeg kommer 
til å forlate universitetet uansett, fordi jeg vil 
ikke undervise om denne patriotismen for 
det store Russland og den store Putin, sier 
Busygina, som antar at de statsvitenskapelige 
kursene hun skal undervise i til høsten, vil 
bli tatt av plakaten. 

Busygina beskriver situasjonen før krigen 
som en form for «skjult frihet» eller et slags 
kompromiss mellom henne og myndighe-
tene. Inntil da hadde hun aldri opplevd å bli 
sensurert. Hun sa det hun ville til studentene, 

og publiserte det hun ville. I 2014 
kalte hun anneksjonen av Krim 
for en anneksjon, og hun akter å 
kalle invasjonen av Ukraina for 
en krig.

– Alt ble ødelagt da denne kri-
gen startet. Hvis du er en histori-
ker som underviser i antikkens 
Hellas, kan du fortsette å under-
vise i de samme kursene, ingen-
ting endrer seg. Men for dem 
som underviser i statsvitenskap 
eller nyere historie, har situasjo-
nen endret seg drastisk. 

Utenlandsk agent
– Jeg lever fortsatt, svarer Busygina da For-
skerforum et par uker senere ber om en 
oppdatering om tilværelsen. 

Insektforsker Musolin melder at «det 
skjer noe nytt hver dag». Han har fått beskjed 
om å møte opp hos de lokale myndighetene 
i Sankt Petersburg som følge av noe han har 
postet i sosiale medier. 

– Selvfølgelig kommer jeg ikke til å dra, 
sier den tidligere prorektoren, som tipper 
han vil få en bot på 30 000 rubler (ca. 4000 
kroner) hvis han ikke møter opp.

Dubrovskij har funnet seg godt til rette i 
Praha og forteller at den nye leiligheten er 
nærmest «perfekt». Det eneste som gjenstår, 
er å finne skolegang til tenåringssønnene 
hans.

– De fleste skolene prioriterer ukrainske 
barn, men det er helt rettferdig.

Så, sent en fredag kveld, kommer en 
e-post. Dubrovskij har fått ordre om å mar-
kere alt han skriver med en lang advarsel om 
at han opererer på vegne av utlandet.

– Breaking news! I dag ble jeg inkludert på 
listen over utenlandske agenter. ●

Kari Aga Myklebost 
ved UiT tror krigen 

vil føre til en 
 omfattende hjerne-
flukt fra Russland. 

Foto: privat

– Hvis man ikke kan rømme og forlate 
landet, prøver man å være taus.

 
Dmitrij Dubrovskij, tidligere professor ved hse i sankt petersburg
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danmark

29 REFORMER PÅ 20 ÅR

 Det har blitt vedtatt omtrent halvannen reform i året 
for universiteter i Danmark, ifølge Akademikerbla-
det. Nylig la reformkommisjonen opp til enda flere. 
Katja Brøgger, førsteamanuensis i utdanningspo-
litikk ved Aarhus universitet, mener det er uttrykk 

for en politisk utålmodighet som ikke passer med den tiden det 
tar å gjennomføre reformene. Brøgger sier også at det er slitsomt 
for studentene som må forholde seg til stadige endrede forven-
tinger, og for de ansatte som hele tiden må omstille seg.

niCaragua

Ortega fester 
grepet om 
universitetene

 ■ 31. mars vedtok parlamen-
tet i Nicaragua at Det nasjona-
le universitetsrådet CNU, som 
regjeringen styrer, går fra å være 
et rådgivende organ til å bli det 
øverste besluttende organet for 
universitetene, skriver Reuters. 
Regjeringen har på få uker opp-
rettet tre nye universiteter som 
inkluderes i CNU, og dermed får 
offentlig støtte, mens Universid-
ad Centroamericana, som had-
de en sentral rolle i de nasjonale 
protestene mot president Daniel 
Ortega i 2018, blir utelukket og 
mister statsstøtten.

russland

Studentjournalister 
dømt for nett-video

 ■ Fire journalister i den uavhen-
gige studentavisen Doxa er dømt 
til to års «korrektivt arbeid» 
og tre år uten internett, skriver 
The Guardian. De har sittet i 
husarrest siden april 2021 for å 
ha lagt ut en video på YouTu-
be der de sa at det ikke var lov 
å utvise studenter som deltok 
i demonstrasjoner til støtte for 
opposisjonspolitikeren Aleksej 
Navalnyj. Dommen innebærer 
at de må betale 20 prosent av 
lønnen sin til staten, og hvis 
de er arbeidsledige, må de ta 
jobber fengselsvesenet tilbyr. 
Studentene er lettet over å slippe 
fengsel.

sverige

Lønnsforskjeller følger fagskiller
 ■ En universitetslektor i humanistiske fag tjener nesten 5000 

svenske kroner mindre i måneden enn en kollega i tekniske og 
naturvitenskapelige fag, viser lønnsstatistikken fra fagforenin-
gen SULF, ifølge nettavisen Universitetsläraren. Aller størst er 
forskjellene mellom en professor i medisin, der medianlønnen er 
73 600 kroner måneden, og en professor i humanistiske fag, der 
medianlønnen er 62 280 kroner. Det er også forskjell i lønn mel-
lom menn og kvinner, men de nærmer seg hverandre.

sudan

Lovforslag styrker 
uavhengighet

 ■ Universitetet i Khartoum har 
foreslått en lov der sikkerhets-
styrker må få direktørens tillatel-
se for å gå inn på campus, ifølge 
nettavisen Al-Fanar Media. Den 
vektlegger også universitetets 
uavhengighet fra politisk styring 
og ansattes og studenters tros- 
og tankefrihet, samt at univer-
sitetet ikke kan diskriminere på 
grunn av religion, rase, kjønn el-
ler funksjonsnedsettelse. Loven 
må gjennom flere ledd før den 
godkjennes.

finland

Selger 
bygningene til 
eiendomsselskap

 ■ Ni finske universiteter og den 
finske staten er deleiere i et sel-
skap som bygger, eier og forval-
ter universitetenes eiendommer, 
Suomen Yliopistokiinteistöt 
(SYK). Nå selger Vasa univer-
sitet aksjene sine til det private 
utleie- og investeringsselskapet 
Hemsö, skriver den finske kring-
kasteren YLE. Avtalen er verd 15 
millioner euro, og Hemsö blir 
den første private eieren i SYK. 
Inntektene fra salget går til uni-
versitetets campusprosjekt. 
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usa

Boikott-vedtak 
vekker debatt

 ■ I midten av mars gikk Midd-
le East Studies Association of 
North America (MESA) inn 
for akademisk boikott av Isra-
el på grunn av menneskeret-
tighetsbrudd mot palestinere. 
Vedtaket blir sett på som en 
støtte til enkeltpersoner som 
ønsker boikott, men binder 
ikke organisasjonene som er 
med i MESA. Likevel har insti-
tutter og ansatte fått hundre-
vis av e-poster som protesterer 
mot vedtaket, og det har blitt 
spredd rykter om at universi-
teter melder seg ut av MESA i 
protest, men The Chronicle of 
Higher Education mener det 
ikke stemmer. 

usa

UCLA utlyste 
ulønnet stilling

 ■ «Søkere må forstå at det 
ikke vil være kompensasjon 
for denne stillingen», skrev 
University of California Los 
Angeles i en stillingsutlysning 
etter en «assistant adjunct 
professor». Til denne under-
visningsstillingen krevde uni-
versitetet doktorgrad, betydelig 
erfaring med undervisning på 
collegenivå og tre til fem anbe-
falelsesbrev. Etter mye kritikk 
ble annonsen fjernet, men den 
avdekket samtidig at det ikke er 
uvanlig at universiteter i USA 
tilbyr ulønnet arbeid, skriver 
New York Times. 

ukraina

Sender lønnsmidler til 
forskere som blir igjen

Gjennom nettstedet Science for 
Ukraine tilbyr universiteter over 
hele verden enten en arbeidsplass 

eller også lønn hos dem for kortere perioder. 
For eksempel forbereder Spania seg på å ta 
imot over 90 forskere, ifølge El Pais. Mange 
av dem har allerede bånd til sine spanske 
vertsuniversiteter og kommer kanskje aldri 
til å dra tilbake til Ukraina. 

En slik hjerneflukt, sammen med øde-
leggelsen av infrastruktur, kan gjøre det 
vanskelig å bygge opp igjen Ukraina som 
forskningsnasjon når krigen er slutt. 

Ifølge Science er lønningene stoppet eller 

kuttet for universitetsansatte fordi landet 
trenger pengene til forsvaret. For å støtte dem 
som ikke vil eller kan flykte, har Wolfgang 
Pauli Institute i Østerrike etablert et program 
som gir stipender til forskere og doktorgrads-
studenter. Programmet får også bidrag fra 
Østerrikes forskningsdepartement. 

Det ukrainske vitenskapsakademiet har 
også fått støtte fra det franske vitenskapsaka-
demiet som de vil bruke til å støtte forskere 
i Kharkiv og Sumy, sterke forskningsbyer 
øst i landet, og flere forskningsfinansiører i 
Polen etablerer støtteordninger til ukrainske 
forskere både i Polen og i Ukraina. ■

En pro-russisk soldat inspiserer gaten 
utenfor undervisningsbygg nummer fire 
ved Det statlige tekniske Pryazovskyi-
universitet i Mariupol den 7. april.
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Når Nasjonalmuseet gjenåpner i Bjørvika 11. juni, er det ikke bare 
lokalene som er nye. Ideene om formidling har de siste årene 
vært i forandring i hele sektoren, og ved Nasjonalmuseet har Line 
Engen1 vært en av pådriverne for å tenke nytt om det som skjer når 
kunsten møter publikum. Hun begynte å jobbe ved Nasjonalmuseet 
i 2009, etter kunsthistorie hovedfag og noen år som kunstskribent 
og underviser. Etter hvert fornemmet hun at museet, i likhet med 
store deler av resten av museumssektoren, var i utakt med tida.

– Jeg visste at det utenfor museet hadde skjedd et kjempeskifte. 
Det var skrevet om endringene allerede i nittiåra: Allerede i det som 
regnes som den første publikasjonen som undersøker museet fra et 
publikumsperspektiv, av forskerduoen Lynn Dierking og John Falk, 
The museum experience fra 1992, snakkes det om at oppmerksomhe-
ten er skiftet fra samlingen og til publikumsopplevelsen. Og nå er 
det faktisk også over ti år siden Nina Simon skrev i sin banebrytende 
bok at du ikke kan lage utstillinger på samme måte etter at sosiale 
medier gjorde sitt inntog. Folk har helt andre krav til å delta selv og 
være interaktive. Men disse tankene hadde ikke sildret inn i selve 
museene.

– Hvordan sildrer ting inn i museer?
– Gjennom tverrfaglige samtaler og åpenhet. Et eksempel er Nord-
norsk Kunstmuseum. For noen år siden inviterte lederen der hele 
fagstaben til å jobbe systematisk med Nina Simons The Participatory 
Museum og Claire Bishops Radical Museology. Dermed ble ikke tanke-
godset bare lært, men også knadd og fordøyd – sammen.

– Så selv om kunnskap finnes i en bok, må folk fysisk møtes og 
bearbeide kunnskapen for at noe skal skje?

– Ja, og det er et ledelsesansvar: Vi kan ikke bare møtes og snakke om 
hva vi skal vise på neste utstilling. Vi må snakke om hvordan vi job-
ber – hva det egentlig er vi vil som museum. Og språk er dødsviktig! 

Jeg misliker det når noen med lederhatten på sier at «samlingen er 
museets viktigste søyle». Jeg tenker det er flere søyler som er like 
viktige: publikum, samlingen og de menneskene og praksisene som 
gjør samlingen tilgjengelig for publikum.

– Er det litt som om en pianist på konservatoriet bare lærte om 
hvordan pianoer ble bygget, og ikke om å spille på dem?

– Ja, for vi er ikke et kunsthistorisk institutt på Blindern. Vi er ikke et 
sted som bare skal forske på døde ting. Vi er midt i det fysiske, med 
mennesker rundt oss. Og vår unike kompetanse er å lage fysiske 
praksiser – som også er et superviktig forskningsmateriale.

– Hva er det som utgjør barrierene mot mer publikumsorientert 
tenking?

– Da jeg begynte her, var jeg akademiker. Jeg var vant til å bli tatt på 
alvor med kunnskapen min. Men når jeg snakket om formidling, så 
merket jeg at mange mente at det var ikke den egentlige fagligheten 
på museet. Den egentlige fagligheten var kunsthistorie. Det var 
som om mitt felt ikke hadde noen målbare kvalitetsstandarder, men 
handlet om mine personlige følelser og preferanser og var noe alle 
kunne gjøre. Det hadde liksom ikke noe med kunnskap å gjøre.

– Hvordan merket du de holdningene?
– Jeg har like lang og samme utdannelse som samlingskuratorer, 
men som formidlingskurator får jeg mindre i lønn. Det er et veldig 
klart signal fra en institusjon. En annen merkelig ting er at i stillin-
gen min som formidlingskurator hadde jeg fra starten både plikt 
og rett til å forske – men det var aldri snakk om at jeg skulle gjøre 
det. Det var ikke satt av tid til det, det var ikke min oppgave, det var 
ikke lagt til rette. Med andre ord – institusjonen så det ikke som 
nødvendig at jeg som formidler forsket. Forskningen skjedde på 
samlingen, men ikke på hvordan den når ut.

Engen mener ikke å si at alt ved Nasjonalmuseet var håpløst, for selv 
om institusjonen kanskje ikke alltid la så mye til rette for endringer, 
så tøt de likevel fram. 

– Institusjonen er proppa full av sinnssykt flinke, oppdaterte folk 
innen alle fagdisipliner. Superdyktige kolleger har utviklet kunstpro-
sjekt for ungdom med spiseforstyrrelser som i dag har funnet veien 
til Villa Sult og Finn Skårderud. Eller sanselige formidlingspraksiser 
lagd for brukere med hørselshemming eller andre talespråk. Selv 
brant jeg veldig for utviklingen av et gratis lavterskel ABC-kurs i 
samtidskunst – som faktisk ble fullbooket i løpet av bare noen dager.

Likevel følte Engen et savn etter at de enkelte tiltakene i høyere 
grad ble kommunisert ut og fulgt av systemiske endringer. Men så 
skjedde det noe.

– Vi hadde i en kort periode en formidlingsrådgiver, Boel Chris-
tensen-Scheel, som demonstrerte hva et enkelt menneske kan gjøre 
for å skape forandringer. Hun sa: «Her er det flinke folk, men de 
mangler et faglig refleksjonsrom og rammeverk – det er jo ingen 
forskning på formidling.» Og så fikk alle formidlere beskjed om å 

Faglig begjær
Hun ønsker seg et statusløft for formidlingen som fag ved museene.  

Møt Line Engen ved Nasjonalmuseet.

Formidlingskurator line engen  
i samtale med Bår Stenvik | Foto: Erik Norrud

1 Formidlingskurator ved Nasjonalmuseet og forsker. Hovedfag i kunsthis-
torie fra Universitetet i Oslo. Fagredaktør for Et kunstmuseum i endring? 
Nye formidlingspraksiser i Norden. Styremedlem i seksjon formidling i Norges 
Museumsforbund.

– Vi kan ikke bedrive  
en monolog, vi må invitere  

til en dialog.
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 ▪ – Samtidskunsten er ikke vanskelig, den er fremmed. Fremmede ting har 
folk fordommer mot. Men får de kunnskap om dem, forsvinner fordommene, 
sier Line Engen. Her foran det nye Nasjonalmuseet, som åpner 11. juni.



velge en av sine praksiser ved institusjonen som var nyskapende og 
bra, og forske på den.

Engen tok utgangspunkt i arbeidet hun hadde gjort i forbindelse  
med en stor utstilling med modernisten Aase Texmon Rygh2, med 
tre rom dedikert til deltakende praksiser for publikum, og deret-
ter en vandreutstilling med samme kunstner, der publikum fikk 
anledning til å berøre steinskulpturene. Hun skrev en artikkel om 
utstillingene fra sitt perspektiv og om det kollektive, demokratiske 
prosjektarbeidet som etter hennes mening gjorde resultatet bra. 
Fornøyd sendte hun artikkelen til en redaktør i et tidsskrift.

– Redaktøren svarte: «Supert, du har god penn, men du kan jo ikke 
ha en personlig vinkling, for en forsker er objektiv.» Så jeg sa: «Ok, 
jeg får være objektiv da», og skrev om hele teksten: «Man sa at …»

– Ha!
– I mellomtida hadde Christensen-Scheel slutta hos oss og blitt 
professor på Oslomet. Men jeg gikk til henne likevel. Hun sa: «Dette 
er ikke bra, hva har skjedd med den fine teksten din?» Jeg hadde 
fått avstand til stoffet, og teksten var blitt helt uinteressant. Men så 
skjønte jeg hvor skoen trykket: Jeg manglet en metode for å være 
nær stoffet.

Dermed satt Engen et halvår på kveldstid og leste om aksjonsfors-
kning og praksisledet forskning.

– Da jeg hadde lært om disse metodene, kunne jeg skrive et meto-
dekapittel der jeg sa at «jeg støtter meg til en praksisledet metodikk, 
der jeg som forfatter kan være tett på stoffet mitt, og der emosjonell 
og praksisbasert kunnskap er like god som teoretisk kunnskap.» 
Sånn fikk jeg rammet inn min egen praksis. Jeg kunne fortsatt 
bruke en del av de samme beskrivelsene av hva vi gjorde, som i 
første utkast, men nå kunne jeg også beskrive hvorfor vi gjorde som 
vi gjorde, på en mer analytisk måte.

– Dette minner om kunstnerisk utviklingsarbeid, der vekten ligger 
mer på lage praksis enn tekst?

– Ja, kunstnerisk utviklingsarbeid eller praksisbasert forskning er 
godkjent som forskningsmetode i Norge. Mange av formidlerne 
jeg jobber med, er utdannet som kunstnere. Hvorfor skal de måtte 
dele refleksjoner om praksis som tekst når det finnes metoder for 
å forske mer fysisk? 

– Hvordan da?
– Tate Museum har utviklet en ny praksisbasert forskningsmodell 
hvor de definerer utviklingen av nye praksiser som forskning. Og 
denne forskningen eller nye kunnskapen trenger ikke deles som 
en akademisk artikkel, men som for eksempel en workshop eller 
et seminar. De tester ut de fysiske grensene for forskning: Kan 

forskning danses eller synges? Forskning betyr å undersøke noe 
metodisk, og dele den nye kunnskapen. Men den må ikke deles 
gjennom tekst.

Line Engen er redaktør for den ferske antologien Et kunstmuseum i 
endring? Nye formidlingspraksiser i Norden. Når det nye Nasjonalmu-
seet nå åpner dørene, har det da også skjedd mange endringer siden 
den gangen hun først fornemmet at noe var galt i museumssektoren.

– Jeg sitter i styret i seksjon formidling i Norges museumsforbund 
– og der snakker vi mye om hvordan museene opprettholder gamle 
faghierarkier og kunnskapshegemonier. For å bevisstgjøre sektoren 
holder vi fagseminarer, blant annet nå i november et internasjonalt 
seminar om nye måter å forske på som er tilgjengelig på YouTube.

– Hva med på selve Nasjonalmuseet?
–Det skjer mye ved Nasjonalmuseet også, og vi var medarrangør for 
det store seminaret om ny forskning. Det snakkes ofte om disse 
temaene i formidlingsmøter, men fortsatt for lite i hele institusjonen, 
synes jeg. Men noe som er utrolig bra, er at vi nå bruker metoder for 
tverrfaglig prosjektarbeid. Vi har blant annet noe vi kaller «Verktøy-
kassa», som blant annet sørger for at alle kan bidra med ideer, og at 
når idéfasen er over, beveger vi oss til neste fase – da gjør vi.

– Er lønnsforskjellene mellom formidlere og samlingskuratorer 
utlignet?

– Nei, og det kjennes faktisk rarere ut i dag enn da jeg begynte, for 
nå er skiftet mot publikum og meningsskapende praksiser nedfelt 
i strategien og mer synlig for alle. 

– Og hva med forskningen? 
– I 2018 ble formidlingskuratorene organisert i ulike faglige team. Jeg 
er for tiden koordinator i Team FoU, som jobber for å øke og bedre 
vilkårene for forskning og utvikling innen formidling ved museet. 
I den overordna forskningsstrategien for museet er nå praksisbasert 
forskning, praksisledet forskning, publikums involvering og publikum 
som er et forskningsmateriale, konkret nevnt. Vi lar ikke et dokument 
gå forbi uten å se på dem med disse brillene.

– Det er jo en praksis i seg selv. Fører det til nye praksiser?
– Et av de andre faglige formidlingsteamene er «Team digital». De 
har sparket i gang en forskningsprosess hvor de også undersøker 
prosessen mot nyskapende digital formidling i samlingsutstillingen. 
Det som ellers kan skje, er at man lager en praksis og så forsker på 
det etterpå.

– Og da er risikoen at du former problemstillingene i ettertid for å 
passe med funnene?

– Ja, du må passe deg for å forme narrativet etterpå, derfor bør man 
i en praksisledet prosess dokumentere prosessen underveis og 
være ærlig: Hvordan jobber vi, og hvorfor gjør vi det vi gjør, hvem er 
målgruppen, og hvordan involverer vi publikum eller andre fagdisipliner 
underveis? Det blir den første delen av forskningsprosessen. Så 
kommer evalueringen, hvor man undersøker hvordan publikum 
egentlig responderte på praksisen.

– Så der kommer det objektive inn?
– Nei, vi snakker ikke om objektive sannheter i denne forskningen, 
men forskjellige perspektiver og stemmer. Du prøver jo også praksi-
sen din mot eksisterende forskning og litteratur. Du undersøker og 
reflekterer. Men innen en praksisledet prosess er forskerens tanker 
og emosjoner, erfaringer og vurderinger også en helt vesentlig 
kunnskap. 

– Som skal deles på lik linje med tørre data?
– Ja, og vi har dessuten en veldig bra overordna strategi ved Nasjonal-
museet om at vi skal være åpne og uredde og tørre å gjøre feil. Det 
forplikter! Jeg vil gjerne at noen leser artikkelen min og sier: Hei, jeg 
synes dere gang på gang utelater denne publikumsgruppen! Det er sånt 
vi bare kan lære gjennom å dele.

– Tør du å gjøre feil selv?
– Ja, jeg forsøker å bruke denne strategien helt bevisst. I artikkelen 
min som jeg nevnte tidligere, hvor jeg anvendte en praksisledet 
metodikk om Texmon Rygh-utstillingene, der beskriver jeg hvor-

2 Norsk billedhogger og pioner innen moderne norsk skulptur med abstrakte 
skulpturer som ofte bygger på matematiske prinsipper.

– Du ikke kan lage utstillinger 
på samme måte etter  

at sosiale medier gjorde  
sitt inntog.
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dan vi hadde tenkt at formidlingsrommene skulle være fulle hele 
tida, men likevel hadde vi ikke tenkt på om bordene var store nok 
til at folk kunne jobbe der, eller at det var nok stoler. Og når jeg 
leser andre artikler, er jeg også ofte mer interessert i det som gikk 
gærent. Vi må gjøre feil for å komme framover, og vi må tørre å dele 
dem. Det som er fint med praksisledet forskning som minner om 
aksjonsforskning, er at du også kan gjøre endringer underveis. Du 
kan sette inn noen flere stoler.

– Så du kan lære av feil underveis også?
– En av hemmelighetene bak sånn forskning er at du blir mye bedre 
av det. Når du vet at arbeidet er ramma inn som en bevisst undersø-
kende prosess, er du mye mer bevisst og gjør en mye bedre jobb, for 
du sitter ikke bare og «hva skal vi gjøre, nei, jeg smeller inn det der, 
har ikke tid og orker ikke noe annet». Du blir mer bevisst på mål-
gruppen og jobber bedre. Det er en undersøkende og reflekterende 
prosess. Og jeg vil faktisk påstå at den ikke tar lenger tid – på sikt er 
den tidsbesparende fordi du jobber mer bevisst.

– Hva er målet, eller «impacten», for slik praktisk forskning?
– Hvis du tar aksjonsforskningen som eksempel, så er jo målsetnin-
gen å bedre praksis. Så det største som kan skje når jeg har jobbet 
med å la folk ta på kunsten hos oss, det er at noen nytenker samlinga 

si et annet sted: «Wow. Vi har jo ting i samlinga som tåler berøring, 
la oss teste det ut!» Og så kommer det publikum til gode.

– Men når alt skal skje på publikums premisser, er det ikke en risiko 
for at den kunsthistoriske kunnskapen museene også skal formidle, 
forsvinner i all underholdningen og deltakelsen?

– Det er jo ikke slik at det blir mindre tekst eller kunsthistorisk 
forskning! Publikum har sagt i publikumsundersøkelser at de vil 
ha mer kunnskap – derav ABC-kurset. Men tekst hjelper ikke hvis 
du ikke forstår den, da lærer du heller ikke om kulturarv. Så vi 
jobber annerledes med tekst nå: Vi tar innover oss hva publikum 
forstår og ikke, for eksempel gjennom brukergrupper. Deltakelse, 
flerstemmighet og mangfold bør påvirke alt et museum gjør i dag. 
Vi kan ikke bedrive en monolog, vi må invitere til en dialog.

– Men det er vel dere på museumssiden som har ansvaret for å 
styre dialogen så den blir faglig god?

– Deltakelsespraksiser og mer fysiske former for formidling er super-
faglig og alt annet enn underholdning – vi snakker heller ikke om 
«opplevelser», men om å skape refleksjon og meningsskaping. Og 
alt er utviklet av folk med solid utdannelse og masse formidlings-
kompetanse. Saken er at dette er noe av det mest komplekst faglige 
man kan gjøre ved et kunstmuseum. ●

– Voksne menn elsker å prøve seg på praktiske kunstaktiviteter, og blir ofte sittende etter at barna deres er ferdige, sier Line Engen. Her er det 
pappaene Andreas Erlandsen (til venstre) og Kjartan Nielsen Friis som prøver seg på en vev på vårutstillingen om norsk design, sammen med 
formidlingskurator Brynhild Slaatto.
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Høy dødelighet er en stor utfordring for norsk oppdrettsnæring. 

Bildet viser nylig utsatt laks som døde etter sykdomsutbrudd forårsaket av bakterien 
Tenacibaculum sp. i Bremanger våren 2018. Foto: Jan Arne Holm

Hvorfor dør laksen?
I 2021 døde 54 millioner oppdrettslaks i merdene. 

Forskere ved Veterinærinstituttet kartlegger faktorene som ligger bak.

av Asle Olav Rønning

Feltrapport Hvordan arbeider forskere, og hva finner de ut? Feltrapport 
er Forskerforums faste reportasje fra forskningsmiljøer.
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Britt Bang Jensen, seniorforsker ved 
Veterinærinstituttet

forstå årsaker til dødelighet hos oppdrettslaks 
og utvikle verktøy for bedre fiskehelse

epidemiologisk analyse av produksjonsdata 
fra samtlige norske oppdrettsanlegg

PC-en og programmeringsspråket R

forsker:

 
Prosjekt:

 
Metode:

 
uunnverlig verktøy:

Dødeligheten i norsk akvakultur er 
for høy. For å finne ut av hva man 
skal gjøre med det, er man nødt 
til å finne ut hva det skyldes, sier 

seniorforsker Britt Bang Jensen ved Veteri-
nærinstituttet.

Fjorårets tall for antall døde laks var de 
høyeste noen gang. Andelen laks som dør i 
norsk oppdrettsnæring før de er klar til slak-
ting, har de siste åra ligget mellom 14 og 16 
prosent. Samtidig er produksjonen i norsk 
oppdrettsnæring jevnt økende, slik at høy 
dødelighet blir en stadig større utfordring.

Årsakene er mange – både sykdommer, 
miljøfaktorer som temperatur og algeopp-
blomstringer og måten anleggene drives på, 
spiller inn.

På samme måte som i husdyrhold på land 
er det et mål at oppdrettslaksen skal ha det 
godt. De høye tallene for fisk som dør, er et 
problem i seg selv, både ut ifra dyrevelferd og 
bærekraft. Men tapstallene kan også være et 
tegn på uløste problemer i helsetilstanden i 
oppdrettsnæringa generelt.

− Dødelighet er egentlig en dårlig indika-
sjon på hvordan fisken har det. Det kan være 
veldig mange individer som er syke, men 
som akkurat klarer seg. Men det klarer vi 
ikke å måle. Dødelighet kan på en måte være 
toppen av isfjellet, sier Bang Jensen.

I motsetning til husdyr på landjorda er det 
vanskelig å studere hvordan fisken har det i 
merdene til enhver tid, og fiskens atferd er 
heller ikke alltid så lett å tolke. I mangel på 
andre indikatorer brukes derfor dødelighet 
som en indikator på fiskens dyrevelferd.

Stor variasjon i dødelighet
Forskningsprosjektet «MortMonitor», som 
er finansiert av Norges forskningsråd, har til 
formål å gi ny kunnskap om årsakene til den 
høye dødeligheten. Prosjektet ledes av Bang 
Jensen. Ved siden av forskere ved Veterinæ-
rinstituttet deltar også Norsk Regnesentral 
som samarbeidspartner.

Forskerne bruker epidemiologiske meto-
der og statistisk analyse av data fra samtlige 

norske oppdrettsanlegg for å avdekke møn-
stre i dødelighet.

− Alle produsenter av fisk er pålagt å rap-
portere inn produksjonsdata hver måned. 
Dette er data som samles inn av Fiskeridi-
rektoratet, og som vi som nasjonalt veteri-
nærinstitutt har tilgang til, sier Bang Jensen.

Tross økende oppmerksomhet om laks 
som dør på oppdrettsanleggene, er trenden i 
dødelighet heller stigende enn nedadgående.

− En ting som er viktig å få fram her, er 
at det er veldig stor variasjon mellom de 
enkelte oppdrettsanlegg. Det er ikke slik at 
dødeligheten er høy for alle. Noen greier å ha 
lav dødelighet, sier Bang Jensen.

Mens enkelte anlegg kan ha opp mot 50 
prosent dødelighet, kan andre ha godt under 
10 prosent.

− Noe dødelighet må man forvente i en 
biologisk produksjon. Slik er det. Det ligger 
også på en måte i fiskens biologi. Men vi må 
prøve å komme nærmere hva som forårsaker 
denne variasjonen, sier hun.

Ulike livsfaser
Resultater fra prosjektet viser markert for-
skjell i dødelighet i ulike deler av landet og i 
ulike faser av laksens liv. Sykdommer forår-
saket av virus, bakterier og parasitter krever 
sitt. Det samme gjelder naturgitte faktorer 
som algeoppblomstringer.

Laksen er sårbar i de første månedene 

etter at den er satt ut i merdene. På samme 
måte som villaksen starter livet sitt i bekker 
og elver, starter tilværelsen for oppdrettslak-
sen i settefiskanlegg på land. Overgangen 
fra beskyttede omgivelser i settefiskanlegg 
til merder i sjøen kan være tøff. 

− De som har det mest stabilt, er fisk mel-
lom fire og ni måneder etter utsetting. De 
første månedene er hektiske for slike små-
fisk som kommer rett fra en rolig tilværelse 
i ferskvann og skal omstille seg til saltvann. 
Og da har vi forhøyet dødelighet. Det vet vi. 
Men så ser det ut som om det kommer en 
ganske rolig periode der vi har gjennom-
snittlig lav dødelighet, og det er ikke så stor 
variasjon heller, sier Bang Jensen.

Ett år etter at fisken er satt ut i sjøen, star-
ter en ny kritisk periode med økt dødelighet 
fram til laksen er klar til å slaktes. Bang 
Jensen sier at dette er et tidspunkt i laksens 
liv da ulike sykdommer utvikler seg. Men 
det er også et tidspunkt da man begynner å 
behandle laksen mot lakselus.

Tøff lakselus-behandling
Lakselus er en av de aller største utfordrin-
gene for norsk oppdrettsnæring. Myndighe-
tene har pålagt oppdretterne å få ned antallet 
lakselus, først og fremst for å beskytte ville 
bestander av laks og sjøørret som vandrer 
forbi oppdrettsanleggene på vei ut til havet.

Samtidig har lakselusa blitt delvis resistent 

− Ei ku kan følges gjennom hele 
livsløpet. Det kan ikke en fisk.

britt bang jensen
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mot medikamenter som tidligere har vært i 
bruk, og alternative metoder for avlusing har 
blitt en faktor for økt dødelighet hos laksen.

Veterinærinstituttet har gjennom flere 
år påpekt at nye måter å drive avlusing på, 
særlig behandling i varmt vann og meka-
nisk spyling, er en stor belasting for laksen. 
Behandlingen kan påføre laksen skader, og 
forskning tyder på at den også gjør fisken 
mer utsatt for sykdom.

Bang Jensen sier at en analyse av produk-
sjonsdata i «MortMonitor»-prosjektet viser 
at avlusing uten bruk av medikamenter er 
den enkeltstående faktoren som har størst 
betydning for dødeligheten. Hun forteller 
at effekten i form av høyere dødelighet kan 
observeres opp til 15 dager etter avlusing, og 
at fisken da i gjennomsnitt kan ha seks til ni 
ganger høyere dødelighet enn ellers.

Fisk uten ID-nummer
Å sammenstille data for oppdrettsanlegg 
langs hele kysten, med opptil 1 million fisk 
på en enkelt oppdrettslokalitet, kan være 
krevende. Men årsaken er ikke først og fremst 
at mengden data er overveldende. Forskerne 
teller ikke én og én fisk, men bruker 
månedlige data fra det enkelte anlegget.

Derimot kan det ifølge Bang Jensen være 
en stor utfordring at fisk i noen tilfeller flyt-
tes fra et anlegg til et annet. Da kan det bli 

Britt Bang Jensen forklarer at å ta i bruk 
teknologi for å «se» ned i oppdrettsmerdene 
og kartlegge bevegelsesmønsteret til fisken 
kan bli neste skritt i overvåkingen av 
fiskevelferden. Foto: Asle Olav Rønning
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vanskelig å holde rede på de ulike faktorene 
som påvirker den enkelte kohorten.

− Det finnes ikke et «personnummer» eller 
en dyre-ID for fisk. Ei ku kan følges gjennom 
hele livsløpet. Det kan ikke en fisk, påpeker 
hun.

Det kan også være en utfordring å beregne 
gjennomsnittstall for populasjoner som er i 
forandring. Det er ikke like mange fisk i mer-
dene når måneden slutter, som når den starter.

Studerer det store bildet
Bang Jensen er utdannet veterinær og tok 
deretter en doktorgrad i epidemiologi på fis-
kesykdommer. Hun har arbeidet innenfor 
dette feltet siden 2004.

Koronapandemien har gitt mange en for-
ståelse av hva en epidemiolog arbeider med 
når det gjelder sykdommer hos mennesker. 
Seniorforskeren sier at mange av metodene 
hun bruker i arbeidet sitt, kan sammenlig-
nes med dem som epidemiologer ved Folke-
helseinstituttet bruker.

Det dreier seg i begge tilfeller om å stu-
dere endringer i sykdomsbildet og kom-
plekse årsakssammenhenger hos et stort 
antall individer.

− Jeg synes det er kjempespennende. Du 
tar ting opp på et ganske høyt nivå. Som vete-
rinær er det ofte slik at man ser på denne 
kua, denne fiskemerden eller denne kylling-

flokken. Vi ser derimot på sykdomsbildet på 
nasjonalt nivå og på endring gjennom tid, 
sier Bang Jensen.

Et av siktemålene med «MortMonitor»- 
prosjektet er å komme fram til hva som 
er en akseptabel dødelighet på det enkelte 
oppdrettsanlegget. Da må man ta hensyn til 
alle de kjente faktorene som påvirker døde-
ligheten. Det utvikles også en nettbasert 
portal der den enkelte oppdretteren kan gå 

inn og analysere sine resultater. Dette kan 
bli et verktøy for å avdekke unormalt høy 
dødelighet og sette i verk tiltak.

Statistikk og mange individer
De store tallene i oppdrettsnæringa har den 
konsekvensen at enkelthendelser med stor 
oppmerksomhet i media – som en algeopp-
blomstring med omfattende dødelighet – i 
stor grad viskes ut i det statistiske materialet. 
Man står igjen med den jevne dødeligheten.

De store tallene betyr at selv en økning i 
dødeligheten på bare noen få promiller hand-
ler om et stort antall individer, påpeker Bang 
Jensen. Fra 2020 til 2021 økte dødeligheten 
fra 14,8 prosent til 15,5 prosent, ifølge Veteri-
nærinstituttets fiskehelserapport fra tidligere 
i år. Det høres ikke så mye ut i brøkdeler av 
prosent, men tilsvarte nesten to millioner fisk.

Samtidig er tenkning rundt dyrevelferd i 
økende grad på vei inn i oppdrettsnæringa. Et 
eksempel er begrepet «biomasse». Det betyr 
antall kilo (eller tonn) fisk i merdene, og har 
vært et mye brukt begrep. Nå snakkes det 
oftere om antall fisk, påpeker Bang Jensen.

− Tidligere var man opptatt av hvor stor del 
av biomassen som forsvant. Vi har prøvd å 
flytte oppmerksomheten bort fra biomasse og 
over på antall individer. Dette er også et dyre-
velferdsproblem. Det kan virke distanserende 
å bare beregne fisk i antall kilo, sier hun. ●

Epidemiologene bruker statistikk og tall for 
store mengder fisk for å finne mønstre i 
dødelighet over tid. Foto: Asle Olav Rønning

Er laksen biomasse eller individer? Britt Bang 
Jensen sier at det kan virke distanserende å 
måle fisk i kilo og tonn. Foto: Rudolf 
Svendsen, Veterinærinstituttet

Et av resultatene av forskningsprosjektet 
«MortMonitor» er en nettbasert portal 
som oppdrettere kan bruke for å få ned 
dødeligheten blant oppdrettslaks. 
Foto: Asle Olav Rønning

Fiskevelferd har økende betydning i norsk 
oppdrett. Bildet viser telling av lakselus  
under et annet forskningsprosjekt.  
Foto: Kristine Gismervik, Veterinærinstituttet
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20 NØTTER

BOMS OG LAND
STRYKARAR
a) Kva heitte meistertjuven frå 

Agder som på 1800-talet fekk 
ein slags Robin Hood-status 
etter blant anna å ha rana 
Noregs Bank for ein sum 
tilsvarande 18 millionar kroner 
i dagens pengeverdi, og rømt 
frå fengsel meir enn ti gonger?

b) Kva slags hund er Lady i 
Disney-klassikaren Lady og 
landstrykaren?

c) Kva for barnebok av Astrid 
Lindgren, utgitt i 1956, vart 
seinare filmatisert med Allan 
Edwall i rolla som landstryka-
ren?

d) Kva for litteraturtidsskrift, som 
har eksistert sidan 1988, har 
namn etter eit gammalt ord for 
omstreifar?

e) Kven er det Peer Gynt møter i 
andre akt av Ibsens drama, og 
sidan på nytt som ein gammal 
boms i femte akt?

HEMN
a) I 2. Mosebok finn vi det ofte 

siterte uttrykket «auge for auge, 
tann for tann», men verset 
sluttar på ingen måte med dette. 
Nemn minst eitt av dei andre 
ledda som følgjer.

c) Kva kallast den private straf-
femetoden som oftast handlar 
om at slektningar av eit brot-
soffer drep den skuldige eller 
skyldfolk av hen – og som vart 
forboden i Noreg på 1200-talet 
under Håkon Håkonsson?

d) I verdslitteraturen finst det ein 
som ønsker å drepe onkelen sin 
for å hemne drapet på far sin. 
Kva heiter han?

e) Kva for land er du på reise i 
dersom diareen du får, blir 
omtalt som Montezumas hemn 
(Montezuma’s revenge)?

NOREGS BANK
a) Dette er, etter litt fram og 

tilbake, den nye sentralbanksje-
fen i Noreg. Kva er namnet?

b) Fyll inn rett tal i denne 
utsegna frå banken: «Målet for 
pengepolitikken er at den årlige 
veksten i konsumprisene er 
nær … prosent over tid.»  

c) Kva for tidlegare Ap-politikar 
var sentralbanksjef ein kort 
periode i 1994–95 før han 
måtte gå av på grunn av den 
såkalla Airbus-saka?

d) Kva vart styringsrenta i landet 
oppjustert til ved vedtak av 
Noregs Bank 24. mars?

e) Kva var mynteininga i Noreg då 
Stortinget i 1816 vedtok å opp-
rette ein nasjonal sentralbank?

FRÅ AKADEMIA
a) Anine Kierulf har leia ei 

ekspertgruppe som står bak 
ein fersk og mykje omtalt NOU 
om akademisk ytringsfridom. 
Nemn minst eitt anna medlem 
av denne gruppa.

b) Kva for prestisjetung pris vart 
nyleg tildelt professor Sheila 
Jasanoff ved Harvard-universite-
tet for hennar årelange forsking 
på tilhøvet mellom ekspertkunn-
skap og offentlege avgjerder?

c) Kva heiter denne professoren 
i internasjonal politikk ved 
Universitetet i Oslo, som 
òg har vore statssekretær i 
Utanriksdepartementet?

d) Ni norske forskarar har 
motteke to millionar euro kvar 
i stipend frå ERC. Kva er ERC?

e) Fotograf Knut Bry vart nyleg 
arrestert og skulda for spio-
nasje på øya Lesvos. Kva for 
norsk utdanningsinstitusjon 
har sidan 1993 bygd opp eit 
studiesenter på Lesvos og 
samarbeidd med Bry om fleire 
bokprosjekt om øya?
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b) Kva vart hemngudinner – 
ofte framstilte med slangar 
i håret – kalla i romersk 
mytologi?

a) Vidar Helgesen, Saira 
Basit, Sofie Høgestøl, 
Gunnar Bovim, Magnus 
Dybdahl

b) Holberg-prisen
c) Janne Haaland Matlary
d) Det europeiske  

forskingsrådet
e) Universitetet i Agder

a) Ina Wolden Bache
b) 2
c) Torstein Moland
d) 0,75 prosent
e) Spesidalar

a) «… hand for hand, fot for 
fot, brannsår for brannsår, 
flengje for flengje, skramme 
for skramme»

b) Furier
c) Blodhemn
d) Hamlet
e) Mexico

a) Ole Høiland
b) Cocker spaniel
c) Rasmus på loffen
d) Vagant
e) Dovregubben
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TI KJAPPE

 – Valdresmusea har «vist evne til å 
være nyskapende og uredde ved å 
ta opp vanskelige og kontroversielle 
tema», sa kulturminister Anette Tret-
tebergstuen (Ap) da dere fikk prisen 
for årets museum. Gratulerer med 
seieren! 
– Takk! Det var tre veldig gode konkur-
renter, så jeg var ikke overbevist om at 
vi ville vinne. Når jeg vet hvordan vi har 
jobbet, så synes jeg ikke det var ufor-
tjent!

– Hvordan har dere jobbet? 
– Vi har jobbet med temaer som er van-
skelige å ta opp, som en utstilling om 
norsk nasjonalisme fra 1945. Nå skal 
Valdresmusea ha en konferanse om fjel-
let, der blant annet hyttebygging skal 
være et tema.

– Men du jobber ved Norsk institutt 
for bunad og folkedrakt, som er del av 
Valdresmusea. Hva slags arbeidsplass 
er det?
– Vi er et kunnskapssenter og et arkiv. I 
normalår reiser vi på fire til seks feltar-
beid, der vi registrerer plagg i privat 
eie, og legger dem inn i vårt arkiv. Vi 
skriver en beskrivelse, tar mål og finner 
ut hvem som har eid plagget tidligere.

– Hva jobber du med for tiden?
– I det siste har jeg jobbet med utstil-
lingen «Fyrstedamer i bunad», der 
bunadhistorien blir fortalt gjennom 
sentrale kvinneskikkelser – alt fra 
dronning Sonja til Hulda Garborg. Jeg 
har også hatt et prosjekt gående ganske 
lenge om draktskikken rundt Oslo-
fjorden.

– Hva kjennetegner draktskikken rundt 
Oslofjorden?
– De fleste steder har den vært ganske 
motepreget. Mange har hatt god råd og 
tilgang til de siste motetrendene. Vi vet 

at bondedamer brukte todelte antrekk 
med trøye og stakk, med serk under og 
snøreliv over serken. Mange drakter 
hadde dyrt stoff av kvalitet, som silke.

– Hvordan har skikken vært andre 
steder i landet?
– Flere andre steder har det vært mer 
tradisjonelt. Enkelte steder finner vi 
trekk fra renessansen fram til begyn-
nelsen av 1800-tallet, som i Valdres. Det 
vil blant annet si høyt liv, bringeduk, 
stølbelte og annen type snitt. Dette 

ble også brukt i Østfold og Vestfold på 
1600-tallet, men ikke på 1700-tallet.

– Hva er din favorittbunad?
– Jeg er glad i herregårdsbunaden fra 
Østfold, men bringeduksbunaden fra 
Valdres er også nydelig. De er rekon-
struerte og skiller seg litt ut.

– Over til noen faste spørsmål. Hva 
ville du gjort hvis du var statsråd?
– Vi er opptatt av at det må gjøres noe 
med utdanningen innen små hånd -
verksfag. Det er typiske modningsfag, 
der folk ofte er godt i gang med annen 
karriere når de finner ut at de vil bli 
bunadtilvirker eller møbeltapetserer. 
Utdanningsmulighetene børe være letg-
tere tilgjengelig, ha høyere status, og det 
bør være mulig å leve av det.

– Hva er den viktigste boka i ditt 
akademiske liv?
– Jeg vil ikke akkurat kalle den akade-
misk, men boka som virkelig fikk meg 
hektet på drakthistorie, var Våre klær 
gjennom tidene av Henny Harald Han-
sen. Jeg leste den en gang som tenåring.

– Hvis du skulle jobbet på en annen 
institusjon, hvor som helst i verden, 
hva ville du gått for?
– Det finnes store internasjonale 
museer med fantastiske draktsamlin-
ger, som Victoria and Albert Museum 
i London eller the Met i New York. Jeg 
hadde gjerne jobbet der, men jeg tror 
ikke kvalifikasjonene rekker.

	✒ av lina Christensen

Stakk, serk og snøreliv
Prisen for årets museum gikk til Valdresmusea. – Vi har jobbet med 
temaer som er vanskelige å ta opp, sier Solveig Strand om seieren. 

SOLVEIG STRAND
Medlem i Forskerforbundet ved 
Valdresmusea 

stilling: konservator ved Norsk 
institutt for bunad og folkedrakt 
ved Valdresmusea

utdanning: Mastergrad i 
kulturhistorie, med spesialisering i 
Øst- og Sentraleuropeisk historie, 
fra Lunds universitet i Sverige.
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Balansert indignasjon
 En både god og fæl bok – som en actionfylt spillefilm komprimert til 15 minutter.

 H
istoriker og professor 
emeritus Tore Linné 
Eriksen har drastisk 
kortet ned på perio-
den han skriver om i 
sin nye bok. Fra å gå 
fra menneskehetens 

spede utvikling frem til vår tid, i Afrika – fra 
de første mennesker til i dag (anmeldt i For-
skerforum), tar han i sin siste utgivelse for 
seg en periode på bare 50 år. Men så dreier 
det seg til gjengjeld om en svært betyd-
ningsfull periode, som har linjer bakover, 
og definitivt også fremover – idet den gir 
mye av bakgrunnen for de problemene vi 
står og stanger i i dag. Det dreier seg om 
det som kalles for den nye imperialismen, 
den som har industri og vitenskap som sin 
forutsetning, som kan ses i samband med 
globalisme, som må knyttes til nasjonalisme, 
og i all sin gru, også til rasisme og dehuma-
nisering. Perioden tidfestes til årene mellom 
1870 og 1920, og i innledningen skriver for-
fatteren at den er «bakgrunnen for dagens 
kløft mellom Nord og Sør, for ikke å nevne 
klodens klimakrise».

Eriksen fikk mye ros for sin forrige 
bok, og jeg kan med en gang røpe at også 
denne er svært god. Vi blir presentert for 
et omfattende stoff på ikke altfor mange 
sider, så selvsagt skjærer han igjennom 
og legger vekt på hovedlinjene, men det 
er beundringsverdig hvordan han klarer å 
sammenfatte et slikt mangfold på en alltid 
like klar og opplysende måte. Det skyldes en 
effektiv skrivestil, men ikke bare det. Han 
har i tillegg en fremgangsmåte som gjør 
at mye av det som ligger skjult i de korte 
rissene vi blir introdusert for, likevel kom-
mer til syne. Dette siste gjør boka ikke bare 
god, men også fæl. Og klart den må bli fæl, 
den forteller tross alt en hensynsløs historie, 
som omfatter millioner på millioner av døde 
og lemlestede, nær sagt verden over.

Hva er det så Eriksen gjør? Det er vanlig å 
forklare imperialismen ved å bruke mer eller 
mindre nøytrale ord som å «underlegge seg 
andre stater», å ville «øke sin innflytelse», 
gjennom å delta i «et kappløp» stormaktene 
imellom. Vitenskapen stiller tross alt et utve-
tydig krav om objektivitet, eller balanse, som 
er ordet Eriksen benytter, men for å sitere 
fra boka: «ingen forventer at en forfatter 
skal forholde seg likegyldig til folkemord, 
rasisme og okkupasjon av områder i andre 
verdensdeler.» Derfor lar han ikke leseren 
slippe unna heller. Det han gjør, er å skape 
en kontrast i teksten. Nøkternt redegjør 
han for kolonimaktenes ekspansjon, for så 
i neste omgang å bringe et perspektiv på 
ofrene. Han viser frem det sentrums- og 
eurosentriske perspektivet, for eksempel 
ved å si at det afrikanske kontinentet «lå 
der for å bli tatt i besittelse», eller vi hører 
om «dyrisk ansiktsform» – før vi rett etterpå 

leser om raselover og konsentrasjonsleirer 
eller får et tall på antall døde. Han blander 
hele veien inn et nedenfraperspektiv. 

Boka begynner med avgrensinger og 
redegjørelser. Hvorfor akkurat 1870? Vi får 
imperialismens røtter i korte trekk, og her 
går det unna, i suveren stil. Likedan når 
vi ser på drivkreftene og ideologiene som 
ligger bakom. Så tar forfatteren for seg de 
koloniserte områdene, først ut er Afrika, 
som også vies mest plass. Deretter følger 
land og områder i Asia, og så får USA et 
kapittel, «Fra koloni til imperialist». Gjengs 
slutt for nyimperialismen er 1914, men i 
kapitlet om første verdenskrig viser forfat-
teren hvor avhengig kolonimaktene var av 
å hente inn materielle ressurser og særlig 
soldater og hjelpemannskap (2,5 millioner 
bare fra Afrika), og dermed blir også koloni-
ene deltakere i krigen. Nye retninger innen-
for historieskrivingen har bidratt til å løfte 
blikket, påpeker Eriksen. 

Den nye imperialismen er i stor grad basert 
på «lesefrukter og andres forskning». Hele 
veien får vi tips til videre lesing, og alle refe-
ransene skaper en livfull tekst. Små «bokser» 
bidrar også til det. De består av et dikt, klipp 
fra en roman eller noe som gir oss en mer 
nærgående skildring. I den løpende teksten 
støter vi innimellom på en ironi eller en 
tilbakeholdt indignasjon. Eller forfatteren 
sier det rett ut, viser frem volden, rasismen 
og undertrykkelsen, navngir grådigheten 
og ufølsomheten. Han viser frem noe som 
så blir liggende og dirre i leseren, han lar 
det bli en gru som trer frem. Og også dette 
er med på å utfordre den tradisjonelle 
historieskrivingen, ved at han bringer egen 
og andres subjektivitet inn. Men kan ikke 
dette ses på som en måte å nyansere på? Ja, 
at han på grunn av gruen skaper en balansert 
forståelse, nettopp objektivitet. For tross alt, 
kolonisystemet kan ikke forstås som annet 
enn å være grunnleggende «tuftet på vold».

Klart dette gjør boka vond å lese, og like-
vel vil jeg anbefale den til alle som ikke har 
et inngående kjennskap til epoken allerede. 
Det er en fæl historie vi får, men den er 
unektelig vår, Vestens historie. Kanskje vi 
trenger å lese den nettopp fordi den er vond?

av Aasne Jordheim

Tore Linné Eriksen
En kort introduksjon til 

den nye imperialismen 1870–1920
Cappelen Damm Akademisk, 2022

184 sider
Veil. pris: kr 299

«Han viser frem noe som så blir 
liggende og dirre i leseren, 

han lar det bli en gru 
som trer frem.»
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ingen sommer.» Solons ord falt 
(ifølge Herodot) under et møte 
med Krøsus. Han advarte Krøsus 
mot å tenke at han var lykkelig 
bare fordi han hadde penger. 
Aristoteles’ uttrykk er selvfølge-
lig lengre enn den første halve 
setningen vi ofte gjengir. Hun vil 
også utlegge hva implikasjonene 
faktisk er. Solons ord betyr både at 
livet kan ta en tragisk vending, og 
at man kan blomstre sent. Aristo-
teles mener at det man driver med, 
må bety noe for en for at det skal 
være faktisk lykke. Og at det betyr 
noe hva etterkommerne dine gjør, 
og hvilken virkningshistorie du 
har i verden.

Denne boken er dels basert på 
Vinjes avhandling om nettopp 
eudaimonia og tid i Aristoteles. 
Der er kunnskapen sitt eget mål. 
En sakprosabok for et allment 
publikum, derimot, må rettferdig-
gjøre graving i gamle grekere. For 
at Vinje skal kunne argumentere 
for at eudaimonia er nært forbun-
det med passasje av tid, så er det 
dermed retorisk nødvendig for 
henne å basere det på premisset 
om at vi i vår tid tenker på lykken 
som flyktig. Og jeg er ikke sikker 
på om jeg kjøper det premisset, 
kanskje fordi det virker det heller 
ikke som om Vinje helt gjør. Når 
hun snakker om hvordan vi tenker 
om det å være lykkelig i dag, så bru-
ker hun stadig formuleringer som 
«jeg tror de fleste» og «selv om det 
er varierende». Det er sympatisk 
å være presis om hva man vet og 
hva man tror, men for mange av 
disse etter hverandre gjør en tekst 
mindre overbevisende.

Kontrastene hun setter opp, er 
like fullt lærerike. Å forholde seg 
til lykke som en følelse er noe helt 
annet enn å tenke på et godt liv 
som formet av dygd, at «lykken 
er en virksomhet», og at den kan 
være formet av oppfatningene 
til et helt samfunn – det er ikke 
nødvendigvis du selv som bestem-
mer om du er lykkelig. Så som en 
eksegese av Solon og Aristoteles 
er dette en fin liten bok. Jeg klarer 
ikke fri meg fra tanken om at dette 
er antikk filosofi som selvhjelp, 
men det var kanskje akkurat det 
som var meningen også den gang 
da? Nå er det vi som er Krøsus. 
Sånn sett så er dette en framifrå 
måte å kunne gjøre formidling av 
forskningen sin på. Samtidig er 
det en flyktig bok.

av Ida Jahr

Gir nytt liv 
til gamle 
 uttrykk

Men en svale med litt mer 
kjøtt på beina ville gjort meg 

enda lykkeligere.

Hilde Vinje
Én svale gjør ingen sommer. 

Filosofi om lykke
Res Publica, 2022

101 sider
Veil. pris: kr 329

Én svale gjør ingen sommer, 
sier Hilde Vinje. Eller rettere 

sagt, det gjør Aristoteles. Hans 
påminnelse handler verken om 
svaler eller for den saks skyld om 
været, men om begrepet lykke, 
eller da det greske «eudaimonia». 
Vinje bruker denne boken til å 
forklare at dét ikke helt er oversett-
bart til vårt «lykke». Det er kanskje 
nærmere å leve godt. 

Ar i s to te les 
mente altså at én 
god dag i seg selv 
ikke gav lykke. 
Man kunne ikke 
kalle en mann 
lykkelig før man 
hadde litt mer 
informasjon om 

hvordan det var gått over tid. (Han 
brydde seg, som vi jo vet, ikke så 
mye om kvinner og deres eventu-
elle tilfredshet.) Dette er én av tre 
greske ideer om forholdet mellom 
eudaimonia og tid som Vinje vil 
forklare. Del to handler om at 
poeten Solon (ifølge den greske 
historikeren Herodot) mente at 
man ikke kunne kalle en mann 
lykkelig før han var død, altså før 
man visste hvordan det endte. Del 
tre handler om at Aristoteles også 
mente at hvorvidt man er (eller 
altså var) lykkelig, vel så godt kan 
vises etter at man er død som før 
man dør. Det har nemlig også noe 
å si hvordan barna dine gjør det.

Én virkelig god ting som Vinjes 
bok gjør, er å gi oss ny kontekst til 
disse (nå ganske tomme) uttryk-
kene «la ingen kalles lykkelig 
før han er død» og «én svale gjør 

Statistikkens 
mentalitets-

historie
En bok som bør leses av alle 

som jobber med statistikk.

Thomas Dahl
Statistikk, kunstig intelligens og 

profesjonelt skjønn. Om ulike former 
for kunnskaping

Universitetsforlaget, 2022
272 sider

Veil. pris: kr 359

På mange måter utgir denne 
boken seg for å være noe den 

ikke er: Thomas Dahl, professor i 
organisasjon og ledelse ved NTNU, 
skriver at «Formålet med boka er 
å bidra til at profesjonelle yrkesut-
øvere, spesielt de som i sitt virke 
forholder seg til enkeltmennesker, 
ivaretar og utvikler sin profesjona-
litet». Rett nok har boken en inn-
ledning der både profesjonsyrkene 

og «kunnskapin-
gen» diskuteres i 
generelle termer, 
og en avslutning 
med normative 
utsagn av typen 
«Er du en pro-
fesjonell som 
jobber med men-

nesker, se mennesket!».
Ikke til forkleinelse for disse 

noble læresetningene: Etter min 
oppfatning har Dahl i stedet 
skrevet en glitrende bok om sta-
tistikkens mentalitetshistorie – 
fra Aristoteles til Kahneman, fra 
observasjon til kunstig intelligens. 
Den ideelle leser er den som jobber 
med statistikk eller kunstig intel-
ligens. Inngående kjennskap til 
statistikk er kanskje ikke påkrevd 

– men for å få fullt utbytte av boken 
hjelper det nok. Hvis man jevnlig 
har omgang med statistiske begre-
per som p-verdier, Bayes’ teoremer 
eller Shannon-entropi, og enten er 
nysgjerrig på eller helt uvitende 
om den mentalhistoriske bak-
grunnen for utviklingen av ulike 
former for statistikk, så er denne 
boken svært opplysende. Den vil 
fungere som et viktig supplement 
for alle som studerer eller bru-
ker statistikk, fordi den forteller 
historien ikke gjennom de vante 
formlene i statistikk-håndboken, 
men som en «form for kunn-
skapsarkeologi», som forfatteren 

selv påpeker: «Formålet er å vise 
hvilke typer kunnskap som ulike 
former for kunnskaping åpner 
opp for, og eventuelt stenger for.» 
Med solid fotfeste i moderne 
fransk kritisk filosofi – som grovt 
oppsummert forsøker å avdekke 
skjulte tankestrukturer, vitenska-
pelige begrepers politiske og sosi-
ale beveggrunner – gir Dahl en 
original og svært lesbar gjennom-
gang av de viktigste hendelsene og 
utviklingstrekkene i statistikkens 
historie.

Boken er i hovedtrekk delt i 
tre større deler som omhandler 
«telle»-statistikk, sannsynlighets-
beregnende statistikk og kunstig 
intelligens. På dyktig vis viser 
Dahl oss hvordan ulike statistiske 
konsepter henger nøye sammen 
med politiske, samfunnsmessige 
og filosofiske utfordringer. For 
eksempel hvordan den moderne 
statistikken om mennesket – med 
sine standardavvik og gjennom-
snitt – er intimt bundet sammen 
med eugenikken: rasehygiene- 
tekningen. Jeg vil gjette på at de 
fleste som jobber med kjente 
statistiske konsepter som nor
malvariasjon eller standardavvik, 
sjelden har reflektert over hvilket 
menneskesyn som lå til grunn 
for statistikken. Like interessant 
er refleksjonene om den kunstige 
intelligensens begrensninger, 
altså hva maskiner kan og ikke 
kan gjøre. For dem som er opp-
tatt av maskinlæring og nevrale 
nettverk, kan boken gi noen vik-
tige tenkepunkter hva angår både 
etiske og praktiske handlingsrom.

Som statistiske ideal er Flo-
rence Nightingale, som brukte 
statistikk «til å underbygge og 
tydeliggjøre forhold ved men-
neskers liv», en gjennomgangs-
figur i boken. Og det er også 
essensen i Dahls bok: Det er ikke 
statistikken som avgjør hva men-
nesket er, men mennesket som 
avgjør hva statistikken er, eller for 
å oppsummere det med et sitat fra 
Nightingale som ikke står i boken: 
«Manipulate no data nor results. 
Promote ethical uses of statistics. 
Only train models you under-
stand. Don’t promote Eugenics.»

av Kjetil Vikene

«Jeg klarer ikke fri meg fra 
tanken om at dette er antikk 

filosofi som selvhjelp.»

«Thomas Dahl har 
skrevet en aldeles glitrende 

bok om statistikkens 
mentalitetshistorie.»

forskerforum 5 | 2022 • side 35



Bøker fra Juridika

På Juridika finner du Universitetsforlagets 
jusstidsskrifter, fagbøker og ajourførte  
lovkommentarer samlet på ett sted.

en tjeneste fra Universitetsforlaget

Bestill 
tilgang på 
juridika.no

post

@juridika.no



ALDRI ANNA ENN SPRÅK

LOVNAD OM INNHALD:  
Det er ikkje så kult å berre ha 

ein «slitt menisk».

Ei knebeskuande spalte
Eg forstår ikkje kneet mitt. Spesielt ikkje den 
 distale delen av femurdiafysen.

Korleis formidle vanskelege ting utan å miste noko vesentleg på 
vegen? Forskarar lever midt problemstillinga. Den nye språklova har 
endåtil ein eigen paragraf om klarspråk: «Offentlege organ skal kom-
munisere på eit klart og korrekt språk som er tilpassa målgruppa.»

Men det er eit stykke fram. I fjor tok eg røntgen- og MR-bilete av eit 
vondt kne. På Helsenorge, ein nettstad for eigne helseopplysningar 
og kontakt med helsevesenet, kunne eg lese om kva bileta avdekte. 
Oppsummeringa var nesten sjarmerande kontant: «MR viser et litt 
slitt kne og en slitt menisk på utsiden av kneet.» Verre var det med 
resten av teksten:

«Lettgradig hydrops med liten væskeansamlinger langs 
popliteus samt liten Bakers cyste. Det foreligger lettgradig 
bruskforandringer i laterale kammer samt overfladiske 
bruskforandringer bak patella og i mindre grad trochlea femoris. 
Relativ velbevarte brusk i mediale kammer. Ruptur i degenerert 
laterale menisk rundt corpus og bakre horn. Lett degenerasjon 
i mediale menisk uten gjennomgående ruptur. Intakte kors
bånd, sideligamenter, quadriceps senen samt patellarsenen. 
Det bemerkes sannsynlig sekvele etter osteonecrose i distale del av 
femurdiafysen samt proximale tibiadiafysen.
R: Lettgradig lateral og i mindre grad patellofemoral gonarthrose. 
Ruptur i degenerert laterale menisk, konferer tekst.»

 – Osteonecrose er truleg ikkje så bra. Eg er òg skeptisk til gonarthrose. 
Men kva skal ein seie?
kristiansen: Den forståelege delen av det seier ikkje stort meir enn 
du alt visste, at kneet er slite. Det kunne ha vore meir utfyllande. Eg 
har sjølv ei anna og betre erfaring med kommunikasjon frå helseve-
senet: forståeleg og ikkje så teknisk informasjon.
våge: Dette er nok ikkje skrive for deg, men for andre fagfolk, dei 
som skal handtere og behandle kneet vidare. Dette er eit resultat av 
at pasienten no har tilgang til eigen journal, av omsyn til brukarmed-
verknad og myndiggjering av pasienten.

– Det er like fullt dette eg møter. Og eg kjenner meg ikkje så myndig av 
å lese dette.
kristiansen: Kva godt gjer det å ha brukarmedverknad på dette 
nivået? Slikt uforståeleg språk kan vere med på å skremme livet av 
folk. Er neste steg amputasjon? Med andre diagnosar som er mykje 
meir alvorlege eller livstrugande, kan det å lese noko slikt føre til at 
du ikkje kjem opp av sofaen.

– Korleis kunne denne journalteksten ha vorte tilpassa lesarar som 
er lekfolk?
våge: Alle fagtermar kan ikkje skrivast om til forståelege ord. Skal 
ein fyrst gå inn i den kliniske materien, kan det gå på presisjonen 
laus om ein skal skrive om fagtermar. Spørsmålet er om lækjaren 
skal skrive to tekstar, éin meint for helsepersonell og éin kortversjon 
for pasienten? Men dette er ressurskrevjande, og det er ikkje sikkert 
at det er vegen å gå.

kristiansen: Noko av poenget med ein term er at han refererer til eit 
innhald som du kan skjøne om du kjenner til det. Fjernar ein denne 
merkelappen, tek ein òg vekk referansen til det du skal skjøne, og det 
vert vanskeleg å søkje annan informasjon. Men dette er ein vanskeleg 
balansegang. Vi treng både terminologi og enklare «folkemunnefor-
klåringar». Som pasient treng du ei forklåring du kan skjøne, og det 
burde ikkje vere nødvendig å lære seg ord som «ruptur».
våge: Dette er kommunikasjon i eit digitalt system utan dialog. Ein 
kan ikkje følgje opp og stille spørsmål. Ein kunne ha sett føre seg å 
presentere dette som ein formidlingstekst der ein ved å føre musepei-
karen over eit ord, kan få ei forklåring. Dette finst det teknologi for i dag.

– Kan forskarar lære noko om fagkommunikasjon av denne teksten? 
våge: Dette er ekstremt tettpakka, og ein fell av før fyrste punktum. I 
universitets- og høgskulesektoren er ein van med å vende seg til ulike 
målgrupper – med fagspråk i vitskaplege artiklar og popularisert til 
dømes i kronikkar. Dette er annleis. På ein og same stad formidlar 
ein til to målgrupper.

– Ole, du arbeider i Direktoratet for e-helse. Kjem de borti liknande 
problemstillingar om korleis ein kan skal kommunisere med pasientar der?
våge: Ja, dette sit vi med kvar dag. Den primære oppgåva vår er å 
syte for god kommunikasjon mellom helsepersonell, men vi ynskjer 
òg å leggje til rette for pasientar. Det medisinske fagspråket er svært 
variert, men nokre fagtermar kan ein omsetje til eit like presist ord 
frå daglegtalen – til dømes er thorax det same som brystkasse. Vi har 
ikkje desse løysingane heilt på plass i dag, men ein skal kunne ha 
kopla dei to orda, slik at «brystkasse» kom opp dersom brukaren var 
logga inn som pasient.

– Er det motstand blant helsepersonell mot å erstatte thorax med bryst-
kasse?
våge: Det kan vere det. Dei er vane med å bruke det, og ein skal ikkje 
kimse av at orda byggjer fagleg identitet og fellesskap. Å få ein term 
for ein diagnose er òg noko som betyr ein del for pasientane. Det er 
noko ordentleg, ein er teken på alvor. Då vert sjukdomen eller skaden 
ikkje berre ei personleg oppleving, men noko som er objektivt synleg 
i form av ein fagterm.
kristiansen: Ja, du har iallfall mykje å slå om deg med. Det er ikkje 
så kult å berre ha ein «slitt menisk».

	✒ av kjetil a. brottveit
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MARITA KRISTIANSEN er språkforskar ved Universitetet  
i Bergen og leiar for Språkrådets fagråd for fagspråk  
og språk i samfunn og høgre utdanning.

OLE KRISTIAN VÅGE er terminolog ved Nasjonalt senter  
for helsefagleg terminologi i Direktoratet for e-helse.

Her uttalar dei seg berre på vegner av seg sjølve.

Kva ord eller språkspørsmål bør vi ta opp i språkspalta?  
Send framlegg til kjetil.brottveit@forskerforum.no.
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KRONIKK

Fagpolitikk, dere, smak på det ordet. Det er 
kanskje ikke det mest sexy området av poli-
tikken – det er helse, utdanning, forsvar og 
ikke minst finanspolitikk som får folk til å 
lene seg fram i stolen. På samme måte er 
det ikke fagpolitikk, men derimot pandemi, 
to-sensor-ordning og bærekraftig utvikling 
som får det til å ta fyr i kommentarfeltene 
i universitetsaviser. Bortsett fra når det er 
tid for tariffoppgjør. For da er fagpolitikken 
viktig, og kanskje ikke minst i år. Da er fag -
foreningene viktige, for de skal sikre aka-
demikere lønn og pensjon. Fagforeningene 
forhandler med ledelsen om «konkurransee-
dyktige» vilkår og lønn, som gjør at «de beste 
hodene» forblir i akademia. Resten av tida 
driver de med fagpolitikk, og det er vel ikke 
så vesentlig for akademiske institusjoner?

Lavtlønnsprofil
I Forskerforbundets verdiplattform er det 
tidlig uttrykt et ønske om å jobbe for å sikre 
kunnskapsarbeidere en lønn som er til å leve 
med: «Forskerforbundet skal bedre lønns- 
og arbeidsvilkårene innen forsknings- og 
kunnskapssektoren og ivareta medlemmenes 
økonomiske og yrkesmessige interesser.» To 
hovedpilarer: lønn og arbeidsvilkår. Og lønn 
er viktig – den norske modellen er ment å 
sikre en utjevning i makt mellom arbeidsgive-
ren og arbeidstakeren, samtidig som den skal 
sikre arbeidsfred og et innovativt og konstruk-
tivt arbeidsliv. Den har også sikret velferd, 
omfordeling og evne til omstilling. Merittlista 
er lang. Så lenge lønna er rettferdig og gir 
overskudd til å delta aktivt. Om ikke kan det 
oppstå uro og konflikt, som kan undergrave 
modellen vi alle har blitt så glade i.

Gang på gang har høyt utdanna mennesker 
blitt avspist med smuler i lønnsoppgjøret, noe 
som også viser seg i Det tekniske beregnings-
utvalgets foreløpige utgave før lønnsoppgjøret 
2022.  Gang på gang har akademikere, poli-
tibetjenter og sjukepleiere stått last og brast 

med dem som har minst i samfunnet. Gang 
på gang har det blitt godtatt en lavtlønnspro-
fil i statlig sektor, initiert og gjennomført av 
LO, med gode grunner. Samtidig kan vi ikke 
godta at ansatte med masterutdanning eller 
forskerutdanning år etter år har hatt svakest 
lønnsvekst. Det er personer som gjennom stu-
dietida og arbeidsårene har jobbet for å øke sin 
kunnskap til det beste for samfunnet. Det er 
også de som har samlet på seg store studielån, 
kommet fem–åtte år seinere inn i arbeidslivet, 
og har færre opptjente pensjonspoeng.

Den norske modellen
Når vi ønsker å jobbe for våre medlemmer, 
teknisk-administrative, vitenskapelige, stu-
denter og øvrige, og skape gode vilkår for 
dem gjennom årets tariffoppgjør, går Ronny 
Kjelsberg i NTL ut i Khrono og oppfordrer 
Unios medlemmer til enten «medlemsopp-
rør eller medlemsflukt». Ønsker Kjelsberg 
virkelig at enda flere unge akademikere skal 
unnlate å organisere seg, i frykt for å bli kalt 
usolidariske, selvsentrerte eller grådige, når 
de egentlig bare vil få betalt for utdannelse 
og den jobben de gjør for samfunnet? Det 
er oppsiktsvekkende. Vi jobber hardt for alle 

våre medlemmer hver dag, men kanskje 
enda viktigere enn at personer i sektoren er 
organisert hos oss, er at de er organisert i det 
hele tatt. Som en samlet fagbevegelse er vi 
avhengig av høy organisasjonsgrad.

I et historisk perspektiv er fagforeninger 
en relativt ny oppfinnelse. Selv om de min-
ner om laugene i føydalsamfunnet, ble fag-
foreninger først dannet etter lange og harde 
kamper blant arbeidere i det kapitalistiske 
samfunnet. Disse kampene toppet seg på 
starten av 1900-tallet, særlig i tida rundt og 
etter den russiske revolusjonen, og i Norge 
ledet dette til et historisk kompromiss blant 
kamptrøtte parter. På dette fundamentet ble 
det bygget det som blitt omtalt som «den 
norske modellen». Der blant annet treparts-
samarbeidet stod sentralt. Fagpolitikk og fag-
foreningsarbeidet er nemlig mer enn lønn. 
Og fagforeninger har bidratt enormt mye til 
å skape og sikre gode arbeidsvilkår i norsk 
arbeidsliv. Empirisk sett har den norske 
modellen fungert ekstremt bra.

LOs hegemoni
Like fullt er det viktig å ha in mente at denne 
modellen oppstod under de nevnte spesi-
fikke sosiohistoriske rammebetingelsene. Et 
sentralt prinsipp i modellen er at arbeiderne 
og fagbevegelsen er tjent med kompromiss 
og arbeidsro, og forutsetter også et premiss 
om dette prinsippet skal fungere. Den nor-
ske modellen var i all hovedsak et historisk 
kompromiss, og som sådan har man gitt avkall 
på noe. Blant annet ble streikeretten avskåret 
til kun å gjelde egne tariffoppgjør. Det betyr 
at man ikke kan streike solidarisk, verken 
politisk eller i forbindelse med andres tarif-
forhandlinger.

Med det er vi inne på premisset – spørsmå-
let om solidaritet. Med tanke på fagpolitikk så 
virker det som om solidaritet i Norge har blitt 
at de sterkeste delene av fagbevegelsen tror de 
utøver solidaritet når de driver veldedighet. 
Diskursen som LO bygger opp under, er at 
det eneste solidariske er å sørge for at lavt-
lønte får et godt oppgjør, helst med kronetil-
legg. I tillegg benytter LO seg av et diskursivt 
hegemoni der det bare er deres forståelse av 
den norske modellen som teller. Argumentet 

Fagforeninger, den norske 
modellen og solidaritet
Gang på gang har høyt utdanna mennesker blitt avspist 
med smuler i lønnsoppgjøret, skriver tre de representantene 
fra Forskerforbundet.

«Diskursen som LO bygger opp under, 
er at det eneste solidariske er å sørge for at lavtlønte 

får et godt oppgjør, helst med kronetillegg.»

KRONIKK & 
DEBATT 

Send debattinnlegg og kronikkforslag til 
kjetil.brottveit@forskerforum.no.

Maks lengde på kronikk: 9000 tegn med 
mellomrom. Honorar for trykte kronikker: 
kr 2000. Maks lengde på debattinnlegg: 

7000 tegn med mellomrom, men kortere 
innlegg har større sjanse for å bli 

trykket. Debattinnlegg 
honoreres ikke.

Av Tord Talmo, 
hovedstyremedlem i  Forskerforbundet / 
nestleder i Forsker forbundet ved NTNU

Ann CeCilie Bergene, 
hovedstyre medlem i Forskerforbundet / styre-

medlem i Forskerforbundet ved NIFU og 
PatriC Wallin, styreleder i 
Forsker forbundet ved NTNU
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er at om man ikke støtter opp under den, så er 
man usolidarisk. Men betyr ikke «solidarisk» 
å stå sammen (av solidus, som betyr fast eller 
tett)? Det betyr i hvert fall ikke altruisme (av 
autrui, som betyr neste, under innflytelse av 
alter, som betyr ‘den andre’). Problemet er at 
det til nå har innebåret at andre stiller seg bak 
LO, som aldri slipper noen andre fram og står 
side om side, om ikke bak dem. Da blir det 
noen få grupper arbeidstakere og foreninger 
som styrer veldig mye, og de opparbeider seg 
en «takknemlighetsgjeld» overfor andre deler 
av fagbevegelsen.

Hva gjør Norge konkurransedyktig?
Et annet viktig poeng i forlengelsen av det er 
hvordan fokuset på norsk konkurranseevne 
på eksportmarkedet skaper en problematisk 
diskurs om verdiskaping. Det tar ikke lang 
tid i diskusjoner før det kommer opp at 
ansatte i offentlig sektor ikke skaper reelle 
verdier. Både historisk og nåtidig er dette 
direkte feil, all den tid forutsetningene for 
økonomisk vekst og framgang hviler på et 
solid offentlig system som tilrettelegger for 
kapitalistisk vekst.

Et vesentlig spørsmål vi må stille oss, er hva 
som gjør Norge konkurransedyktig? Er ikke 
det nettopp de offentlige (høyere) utdanne-
des «subsidiering» av privat sektor gjennom 
barnehager, skoler, velferdstjenester? Ansatte 
ved universitets- og høyskolesektoren og 
forskningssektoren har utviklet metodologi 
og nye teknologiske innretninger for å redde 
liv, de har laget strukturer og systemer for å 
sikre beredskapen for alle som lever og virker 

i det norske samfunnet, de har laget lover som 
sikrer samfunnsborgere rettferdige og gode 
både dommer og avtaler, de har beskyttet deg 
når du har tatt en øl for mye på byen, og de 
har holdt hånda di mens du har ligget sjuk 
på en institusjon. Og kanskje viktigst i dag: 
De har bidratt til utdanninger, spredd kunn-
skap, formidlet det de har lært, de har bidratt 
til en opplyst samfunnsdebatt og gitt deg ekte 
innsikt i en verden fylt av vrangforestillinger, 
konspirasjonsteorier og mismot. Og de har 
ikke gjort det for seg selv engang. De har gjort 
det med et ærlig ønske om å bidra til å skape 
en bedre verden. Klisjé? Ja, jøss, men verdi-
fullt for Norge er det definitivt.

Å stå sammen, ikke veldedighet
Slik situasjonen er i dag er det vanskelig for 
andre deler av fagbevegelsen enn «kjernen» å 
lenger godta premisset og prinsippet bak den 
norske modellen slik den til nå har vært bygget 
og praktisert. Den norske modellen fungerer 
ujevnt for norske arbeidstakere, selv om den 
leverer aggregert (foreløpig). Vi trenger dessu-
ten å berike det norske ordforrådet i rettferdige-
hetsspørsmålet. Det er vanskelig å diskutere 
lønn og rettferdighet i Norge når man ikke skil-
ler mellom equality og equity. Solidaritet betyr 
å stå sammen som en enhet, ikke bistand eller 
veldedighet. Det solidariske vil være å støtte 
sine samarbeidspartnere som i mange år tål -
modig har stått last og brast, unngått streik, 
godtatt mindrelønnsutvikling for et lavlønn-
stillegg og bedret arbeidstid for dem som har 
mindre. Solidaritet er å anerkjenne og støtte 
kompetanse hos sine samarbeidspartnere. 

Solidaritet er å bli sterkere sammen, basert på 
de samme verdiene. LOs fokusering på en «vela-
dedig» fordeling til dem med lav eller ingen 
utdanning er ikke solidarisk, den står i veien for 
en rettferdighetsdiskurs som også anerkjenner 
dem med høyere grads utdanning.

Solidaritet i praksis
Og så er det nå engang sånn at tariff kun er 
en del av fagpolitikken. Og kanskje er det 
ikke den viktigste engang, men helt nød-
vendig for å kunne jobbe med alle de andre 
viktige sakene som preger hver enkelts liv 
hver dag, høytlønna som lavtlønna. Forsker-
forbundet søker samarbeid der vi kan, for et 
bedre universitet, for en bedre forskning og 
en tryggere framtid for alle. Vi håper at vi i 
framtida kan stå solidarisk som en samlet 
fagbevegelse preget av respekt og forståelse 
for hverandre. Universitets- og høyskolesek-
toren og forskningssektoren er under press 
fra mange kanter i en tid der vi trenger den 
mer enn noensinne for å håndtere de store 
utfordringene som verden som helhet står 
overfor. Forskerforbundet fremmer medlem-
menes interesser på flere viktige områder, og 
er en fagforening som i høyeste grad er opp-
tatt av å se mennesket, av å vise solidaritet, av 
å bidra til å finne konstruktive løsninger for 
framtida og ikke minst bidra til å løse de sami-
funnsoppgavene som våre medlemmer har 
brukt mange år av livene sine på å utdanne 
seg til og jobbe for. Dette er solidaritet i prak-
sis, og uendelig mye viktigere enn et godt 
lønnsoppgjør hvert annet år.

Se også sak på side 6–7.

NILS KLIM-PRISVINNER 2022 

ELISA UUSIMÄKI 
Den finske teologen Elisa Uusimäki 

tildeles Nils Klim-prisen i 2022, 
for sitt betydelige forskningsbidrag 

innen studier av den antikke 
jødedoms litteratur og kultur.

NILS KLIM-PRISEN 2023
NOMINASJONSFRIST: 15. JUNI 2022

Nils Klim-prisen tildeles årlig en forsker under 
35 år fra/i Norden, som har umerket seg 

med fremragende bidrag innenfor humaniora, 
samfunnsvitenskap, juss eller teologi. Prisen har  

en verdi på 500 000 norske kroner.

Gå til holbergprisen.no for å nominere.
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DIGITALE LÆREMIDLER: I 
Forskerforum og andre kanaler 
peker flere nå på den utfordringa 
som kom under nedstengningen 
2020–22: Vi trenger dybdejob-
bing med kvaliteten i digitale 
læreverk.

Det gjelder selvsagt faglige 
krav slik at innholdet står seg i 
forsknings- og erfaringsbasert 
etterprøving. Men hele digi-
taliseringsprosjektet vil ende 
i en blindvei om det settes 
likhetstegn mellom kvalitet og 
den noe stive, formalistiske og 
dypere sett utrygge uttrykksfor-
men som akademikere iblant 
kan gjemme seg i når man fryk-
ter for sitt omdømme.

Kvalitetskravet gjelder i like 
stor grad det faglitterære, mul-
timediale, dokumentfaglige og 
didaktiske. Tekst- og dokument-
kvalitet må defineres for å styrke 
læreprosessen. Det er noe annet 
enn å skrive forskningsartikler. 
Kan vi bli litt løsere i snippen 
i valg av uttrykk? Så trengs det 
strammere regi i den institu-
sjonelle organiseringa av pro-
duksjonsprosess, kuratering og 
revisjon.

Studentfokus
Rådende lederideologi er å sette 
studenten i sentrum. Men da 
erstattes kunnskapsmål av stu-
denttilfredshet og (deres) syn-
sing. Fokuser heller på læring 
som omfatter studentene, men 
også på det faglitterære stoffet, 
lærernes ferdigheter som forfat-
terformidlere og samspillet mel-
lom disse tre elementene.

Da ser vi lett problemet med 
våre egne digitale skrive- og for-
muleringsferdigheter. Det må 

forstås på bakgrunn av gjengs 
individualiserende undervis-
ningspraksis. Det hjelper ikke at 
karrierestrukturen er sydd over 
samme lest med artikkelskriving 
for forsknings-«papiret». Til det 
kommer økende press og kon-
kurranse om stillinger og midler.

Etter- og videreutdanning
Med dette som bakteppe vil 
jeg – lett – problematisere noen 
punkter i oppslaget med profes-
sor Arne Krokan og studieleder 
Kari Gerhardsen Vikestad i For-
skerforum nr. 4/2022.

Jeg er jo enig i så mye av det de 
tar opp. Men jeg vil advare mot å 
legge hovedansvaret for treghet 
på ledelsen. Det er som å blame 
the student og så blame the teacher, 
som førstelektor Tone Gregers 
tar opp rundt kvalitetsproblemer 
i utdanning i samme nummer. 
Vi trenger et tredje nivå av empi-
risk analyse og konkrete tiltak.

Da vil vi se at det ikke mangler 
teknologi. Det er heller motsatt: 
Vi har tilgang til stadig mer. Pro-
blemet løses heller ikke med 
stadig flere i brukerstøtte. Det 
måtte i så fall utvides slik at de 
som jobber der, tar over lærernes 
jobber.

Etter mitt syn kommer vi 
altså ikke utenom at det trengs 
en omfattende etter- og videre-
utdanning av lærerne selv som 
bygger opp til fellesløsninger i 
digital transformasjon.

Med det som premiss må jeg 
straks legge til: Det er selvsagt 
ledelsens ansvar på institusjons- 
og direktoratnivå å legge opp til 
en slik karrierefremmende digi-
tal kompetansebygging. Mora-
liserende pekefinger i retning 
«ledelsen» løser ingenting.

Må utvikle ny sjanger
TikTok, som har tatt over for 
andre apper som Facebook, 
Instagram og YouTube, er 
egentlig å forstå som et automa-
tisk redigert underholdnings-
magasin. Det har en milliard 
seere. Det definerer ikke, men 
påvirker den digitale undervis-
ningssjangeren. AT&T (Ame-
rican Telephone and Telegraph 
Company) lanserte nylig det nye 
lærestøttesystemet The Achi
very, som blander tegnefilmer 
fra Cartoon Network og Disney 
med e-læringsstoffet fra Kahn 
Academy. Kahn er kjent for sine 
gratis online-kurs for skoleverk 
og universitet. Vi vil jo ikke dit, 
men bør ta det som en advarsel.

Sjangre opptrer ofte i spen-
ningsfeltet mellom en tørrere 
normalstil, der forfatterstemmen 
etterstreber det saklig uperson-
lige på den ene siden, og måten 
målgruppa kommuniserer på. 
Normalstilen har lite rom for 
følelser, ironi og humor. Men 
dette er jo noe av preget ved 
dagens sosiale medier og ung-
domskultur. På godt og vondt. 
Jeg tror vi må løsne på snippen 
og utvikle holdbart digitalt 
fagstoff som samtidig er mer 
lekende og underholdende. Det 
er jo allerede så uendelig mye å 
øse av når det gjelder fagstoff i 
normalstil. Det blir feil å gjenta 
denne skrivemåten i de digitale 

læretekstene. De bør heller lages 
for tettere kontakt og åpnere 
samtale mellom studenter og 
lærere.

Sjangre er ikke låst fast til én 
enkelt skrivestil. De utfordres 
stadig av behovet for å kommu-
nisere på nye måter og beskrive 
nye sosiale og tekniske realiteter. 
Mest kjent er kanskje hvordan 
selvbiografi- og romansjangeren 
flyter over i hverandre i skjønn-
litteraturen. Forfattere beveger 
seg ofte i ytterkantene av en gitt 
sjanger og tar inn elementer fra 
andre. Det er en form for kant
spill. Der er vi nå.

Å overføre skrivemåten for 
lærebok og artikkel på papir til 
det digitale mediet kalles jo iro-
nisk for å sette strøm på papiret. 
Jeg tror ikke det får mange lesere, 
seere og lyttere. En vesentlig 
utfordring i digitaliseringen av 
høyere utdanning er å utforske 
og utvikle nye digitale sjangre.

Forslag til program
Jeg forsøker meg derfor på denne 
programformuleringen. Kunne 
den tas inn i det nystarta arbeidet 
med å lage handlingsprogram 
for Kunnskapsdepartementets 
digitaliseringsstrategi 2021–25?

Universitets- og høyskolesek-
toren må utvikle bred og spisset 
etter- og videreutdanning i digital 
uttrykksevne i sitt eget personale. 
Man lærer av å gjøre. Hva med 
praktisk oppstart i januar 2023?

Det skjer som eksplisitt og 
samarbeidsorientert brudd med 
den eksisterende dypstrukturen 
av individualiserende undervis-
ningspraksis og den ensidige 
karrieremuligheten som er eta-
blert via forskningsartikler på 
«papir». Merittert lærer er ikke 
tilstrekkelig.

Ansvaret for at dette skjer 
legges på institusjons- og 
direktoratnivå som altså sikrer 
karrierefremmende digital kom-
petansebygging for hele perso-
nalet.

«Moraliserende pekefinger i retning 
‘ledelsen’ løser ingenting.» 

Sett læringen i sentrum!
Faglig ansatte må lære seg å bruke digitale læremidler. 
Institusjonene bør få ansvaret for dette, skriver Helge Høivik.

Av Helge Høivik, rådgiver (dosent), Universitets-
biblioteket, Oslomet – storbyuniversitetet
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SPRÅK: Cecilie Hellestveit skal 
takkes for å ha fått oppmerk-
somhet i media om utenland-
ske forskere og om bruken av 
engelsk i akademia. Ser vi oss 
rundt, er det ikke nødvendig å 
bruke tid på å beskrive det vi alle 
vet: Vårt samfunn er invadert av 
engelsk på alle nivåer, om det er 
kultur, fagbøker, skjønnlittera-
tur, ekspertiseinnhenting, film, 
musikk, teater, spill og ungdom-
mens språk.

Bare åtte prosent på norsk
Etter folkeavstemningen som sa 
nei til EU i 1994, valgte Norge å 
satse på «internasjonalisering», 
med tanke på en globalisering 
av verdenshandelen. For høy-
ere utdanning og forskning 
betydde internasjonalisering 
i veldig stor grad et valg av 
engelsk som hovedspråk. Det 
fikk store konsekvenser; som 
for eksempel at andre store 
språk sakte, men sikkert for-
svant fra akademia. Jeg kan ta 
meg selv som eksempel: I 2014 
forsvarte jeg min dr.philos.-av-
handling i Oslo på fransk. I de 
skjemaene som skulle fylles ut 
for valg av språk, sto det bare to 
muligheter: norsk eller engelsk. 
Siden da er det ikke mange flere 
doktorgradsavhandlinger som 
er blitt skrevet på fransk, tysk 
eller spansk. Klassekampen av 
27.10.2021 viser til at ikke mer 
enn åtte prosent av de vitenska-
pelige artiklene skrives på norsk 
i dag, resten selvsagt på engelsk. 
Men vi ser i dag at den glade og 
fredelige globaliseringen er på 
retur.

Velger ikke-norske perspektiver
Utenlandske forskere skal ikke 
anklages for å ha søkt jobber som 
var utlyst av institusjonene. Det 
er viktigere å se på hvem som 
fikk toppjobbene i akademia, og 
ikke minst hvordan universiteter 
og høgskoler etter hvert fikk et 
styresett som skulle ape etter det 
private næringslivet. Over lenn-
gre tid har flere forskere i ulike 
medier (også Forskerforum) 
nevnt at det var urovekkende at 
norske institusjoner mer og mer 
forsker på temaer og problem-
stillinger initierte i utlandet, det 
vil si at perspektivet som velges, 
ikke er norsk. Ett sted går det en 
grense, og der er vi nå: Det er når 
unger begynner å bruke engelsk 
til dagligtale, da vil norsk for-
svinne om to–tre generasjoner. 
Det er et kulturelt fenomen hvor 
engelsk språk og kultur oppleves 
som mer verdifulle.

Det engelske filteret
Å si at ingenting kan gjøres, at 
«sånn er det», er som å begå et 
kulturelt selvmord. Jeg forstår 
at veldig mange har interesse 
av en slik utvikling, og at enda 
flere følger med som ubevisste. 
Men det er et valg vi foretar 
hver dag. I den lille landsbyen 
i Frankrike hvor jeg ferierer ofte, 
er det en liten bokhandel full av 
bøker, med plass til ikke mer enn 

to–tre kunder av gangen. Der 
finner jeg nesten alle de store 
norske forfattere oversatt og til 
salgs. Og hver gang tenker jeg 
på at Norli på Ski (der jeg bor) 
nesten ikke har noen franske for-
fattere. Hvordan er det mulig? Jo, 
hvis man ser på noen av de siste 
franske bøkene som er oversatt 
til norsk, vil man se at de fleste 
først er blitt oversatt til engelsk. 
Og etter å ha hatt en viss suksess 
i det engelsklesende markedet, 
blir de oversatt til norsk. Det kan 
gå så langt som til at for eksem-
pel boka til David Diop (Frères 
d’âmes) – en meget god bok – har 
fått samme tittel på norsk som 
på engelsk: «Om natta er alt blod 
svart». Mitt poeng er at selv om 
noen bøker, filmer, serier og så 
videre blir oversatt, har de ofte 
gått først gjennom det engelske 
filteret for hva som er bra.

Gjør engelsk valgfritt
Hva kan gjøres? Hvordan starte 
en avkolonialisering av Norge? 
Akkurat som for klimaet har vi 
nå en siste lille mulighet. Hold 
dere fast, dere som fortsatt leser 
dette: Bare én løsning: skolen. Vi 
må slutte med å ha engelsk som 
obligatorisk fag! Umulig, sier 
du? Trikset er å erstatte engelsk 
med et obligatorisk første frem-
medspråk. Vi vet at de fleste alli-
kevel fortsatt vil velge engelsk, og 
sånn sett vil lite endres i praksis 

– til å begynne med. MEN, det 
vil sende et signal til elevene 
om at norsk språk og kultur er 
viktigere, og at engelsk fortsatt 
er et fremmedspråk … før vi må 
begynne med å lære oss kinesisk.

«Ett sted går det en grense, 
og der er vi nå: Det er når unger begynner 

å bruke engelsk til dagligtale.»

Av André Avias, 
dosent emeritus i 
fransk

Tid for å avkolonisere Norge?
Samfunnet er invadert av engelsk på alle nivåer. Vi må slutte med å ha engelsk 
som obligatorisk fag i grunnskolen, skriver Andre Avias. 
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SYKEPLEIERUTDANNING: 
Utdanning av sykepleiere på 
bachelor- og masternivå er avgjø-
rende for å møte samfunnets 
behov for helse- og omsorgstje-
nester. Vi står overfor en syke-
pleiemangel både av sykepleiere 
og spesialsykepleiere (blant annet 
innen intensiv, operasjon, barn). 
Den forventes å bli verre i årene 
som kommer. Dette er ikke en 
utfordring sykepleierutdannin-
gen alene kan løse, men den stiller 
store krav til utdanningsinstitu-
sjonene. Det er ikke vanskelig å 
rekruttere studenter til sykepleier-
utdanningen verken på bachelor- 
eller masternivå. Mange ser yrket 
som spennende og meningsfullt. 
Likevel opplever vi mangel på 
sykepleiere fordi mange går ut 
av yrket etter få år grunnet stort 
arbeidspress og tyngende ansvar 
uten tilstrekkelig oppfølging og 
støtte. Dette påvirker utdannin-
gen fordi det øker behovet for å 
utdanne flere enn det som ellers 
hadde vært nødvendig. Det er dår-
lig samfunnsøkonomi.

Mangler praksisplasser
Sykepleierutdanningen på 
bachelornivå er sterkt regulert, 
både gjennom en ny nasjonal 
retningslinje som ble forskrifts-
festet i 2019 og erstattet den tid-
ligere rammeplanen, og via et 
EU-direktiv som gir sterke førin-
ger for omfang og innretning på 
praksisstudiene. Det er et krav 
ifølge EU-direktivet at 50 pro-

sent av utdanningen skal være 
såkalt pasientnær praksis. Det 
vil si at studentene skal bruke 50 
prosent av tiden i spesialisthel-
setjenesten og/eller i kommune-
helsetjenesten. Denne delen av 
utdanningen har utdanningsin-
stitusjonene begrenset kontroll 
over, og de er helt avhengige av et 
godt samarbeid med tjenestene 
for at studentene skal oppnå 
sine læringsutbytter. Problemet 
er at det er stor mangel på prak-
sisplasser. Dette gjelder særlig i 
deler av spesialisthelsetjenesten, 
men også i kommunehelsetje-
nesten. Kravet i forskriften og 
EU-direktivet reflekterer ikke 
dagens og morgensdagens vir-
kelighet, men bygger på gårs-
dagens helsevesen, der mye 
av behandlingen foregikk på 
sykehus hvor pasienter var over 
tid. Nå behandles stadig flere 
poliklinisk eller i kommunehel-
setjenesten, men i motsetning til 
spesialisthelsetjenesten får ikke 
kommunene midler til å drive 
utdanningsvirksomhet. For å 
utvikle sykepleierutdanningen 
for fremtiden må derfor de 
strenge og lite fleksible kravene 
til praksis i utdanningen mykes 
opp. Dessuten burde finansier-

ingen av praksisstudiene følge 
studentene og ikke gå direkte til 
praksisfeltet, slik det skjer nå i 
spesialisthelsetjenesten. Da ville 
utdanningene hatt mulighet for 
å betale for praksisplasser og 
kunne stilt krav om at de som 
tilbyr praksisplasser, bruker mid-
lene til å legge til rette for god 
praksis, blant annet gjennom å 
gi praksisveilederne veilederut-
danning og ved å frigjøre tid til 
veiledning av studenter.

Praksiskravene bør mykes opp
EU-direktivet gir klare føringer 
for at ikke noe av praksisen kan 
erstattes av simulering, ferdig-
hetstrening eller andre lærings-
former på campus. Dette er en 
meget uheldig begrensning i 
dagens sykepleierutdanning, da 
forskning viser at simulering 
og ferdighetstrening er gode 
læringsmetoder som kan gjøre 
de pasientnære praksisstudiene 
mer effektive. Det foreligger 
heller ingen forskningsbasert 
kunnskap som viser at 50 pro-
sent av utdanningen må være 
praksisstudier for at studentene 
skal oppnå læringsutbyttene 
for utdanningen. Andre helse-
profesjonsstudier, som ikke er 

begrenset av EU-direktivet, har 
vesentlig mindre praksis. Det 
gjør at disse utdanningene kan 
være mer fleksible og legge opp 
til at læringsutbyttene oppnås 
på den mest hensiktsmessige 
og effektive måten. En oppmyk-
ning av kravene i EU-direktivet 
ville derfor være ett viktig tiltak 
for å bedre sykepleierutdannin-
gen i fremtiden. Bakgrunnen 
for EU-direktivet er at sykeplei-
ere innen EU og EØS skal få 
godkjenning og være kvalifisert 
til å jobbe i alle EU-land. Det 
er svært få norske sykepleiere 
som gjør dette. I stedet for at 
alle sykepleiere skal kvalifiseres 
til dette gjennom utdanningen, 
ville en bedre løsning være om 
utdanningsinstitusjonene gav 
et kortere etterutdanningstilbud 
for de få det gjelder. Da ville en 
hatt større handlingsrom til å 
utforme en fullverdig og god 
sykepleierutdanning som møter 
Norges behov for sykepleiere.

Rammer fra en annen tid
Sykepleierutdanningen ble eta-
blert som treårig utdanning for 
over hundre år siden. Det er en 
underdrivelse å påpeke at kunn-
skapsgrunnlaget og kompleksite-
ten i oppgavene som sykepleiere 
skal utføre, har endret seg vesent-
lig. I andre deler av verden har 
en tatt konsekvensen av dette og 
forlenget sykepleierutdanningen, 
slik en har gjort med lærerutdan-
ningen her til lands. Men norske 
myndigheter har ikke vært villig 
til å vurdere dette. Da burde en 
i det minste kunne bruke de 
tre studieårene så effektivt som 
mulig. Det er ikke mulig slik 
situasjonen er i dag. Til tross 
for at den forskningsbaserte 
kunnskapen har eksplodert og 
derfor krever vesentlig mer tid 
å tilegne seg, opererer vi med 
rammer som ble utformet i en 
helt annen tid. Hadde en på 

Fem punkter for en bedre 
sykepleierutdanning
Det er for liten tid til å integrere teori og praksis. Kravet om 50 prosent  
pasientnære praksisstudier slår uheldig ut, mener Marit Kirkevold, 
som foreslår fem endringer.

Av Marit Kirkevold, professor og instituttleder, 
Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, 
Oslomet 

«Det må jobbes aktivt for å ‘fri’ 
sykepleierutdanningen fra 

EU-direktivets ‘åk’.»
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samme måte som for fysioterapiut-
danningen kunnet legge til en peri-
ode med turnus, ville det vært mer 
realistisk å utdanne sykepleiere som 
var godt nok forberedt til å møte de 
utfordringene de kastes ut i når de 
er ferdige med utdanningen. Videre 
ville det vært en logisk oppfølging av 
de økende kravene å øke ressursene 
som brukes på utdanning av syke-
pleiere. Dagens finansieringsordning 
gjør det nesten umulig å skape til-
strekkelig gode rammebetingelser 
for utdanning av sykepleiere. Derfor 
sliter også utdanningsinstitusjonene 
med å rekruttere kvalifiserte lærere 
og gi dem tilstrekkelige muligheter 
for videre kvalifisering.

Morgendagens utdanning
Hva skal da til for at morgendagens 
sykepleierutdanning kan møte frem-
tidens behov?

Det må jobbes aktivt for å «fri» syke-
pleierutdanningen fra EU-direktivets 
«åk». Direktivet passet muligens i 
tidligere tider, men nå begrenser det 
mulighetene for å utforme en dagsak-
tuell utdanning.

Praksisstudiene må utformes på 
bakgrunn av læringsutbyttene. Ved 
fornuftig bruk av simulering, ferdig-
hetstrening og andre læringsformer 
kan de pasientnære praksisstudiene 
begrenses noe og brukes til det de er 
mest hensiktsmessige til. Dette vil 
redusere presset på praksisfeltet og 
gjøre at sykepleiere i praksis vil se på 
studentene som ressurser og ikke 
som enda en krevende arbeidsopp-
gave i en altfor travel hverdag.

Det er for liten tid til teoretiske 
studier og læringsformer som inte-
grerer teori og praksis på grunn av 
kravet om 50 prosent pasientnære 
praksisstudier. Det gjør at viktige 
deler av utdanningen lider, slik som 
større fordypning i viktige støttefag 
fra naturvitenskap, samfunnsviten-
skap og humaniora, samt tilstrekke-
lig fordypning i sykepleiefaget.

Det må investeres i utdanning av 
nye lærere for å møte generasjons-
skiftet vi står overfor. Det krever 
stipendiatstillinger, økt kapasitet 
på utdanning av veiledere i praksis 
samt flere kombinasjonsstillinger 
som går på tvers av utdanning og 
klinikk. Dessuten må alle lærere få 
tilstrekkelig opplæring i profesjons-
rettet universitetspedagogikk.

Utdanningsforskning innen 
sykepleie må løftes slik at vi kan 
bygge sykepleierutdanningen på en 
fagdidaktikk som speiler dagens og 
morgendagens virkelighet.

Introvert og lærer?

Natta til første skole-
dag sov jeg dårlig. 
Jeg hadde allerede 
undervist i tre år, 

både på universitetet her i byen 
og på språkskoler, men etter to 
års koronapause begynte jeg å 
tvile. Er det en god ide at jeg som 
introvert fortsetter å undervise? 
Jeg liker å møte mennesker. Men 
jeg misliker å stå i sentrum og 
blir sliten av å være sosial i 
mange timer. Når det er pause, 
drar jeg helst til skogen.

Som lærer på en skole eller 
et universitet er alles oppmerk-
somhet rettet mot deg. Er ikke 
lærere som programledere på 
TV? Vi må levere et show som 
overbeviser. Studentene obser-
verer, gransker og vurderer deg 
like kritisk som en terningkas-
tende journalist. Ingenting kan 
du skjule for dem. De legger 
merke til om du har sovet godt 
eller ikke («De ser sliten ut, 
herr lærer») og når du har på 
deg en ny skjorte («Gul er fin 
farge!»). Få sekunder etter at du 
har skrevet navnet ditt på tavla, 
har de allerede funnet fram til 
Facebook-profilen din og kom-
menterer bildene.

Så hvordan skal jeg, en 
introvert underviser, overleve 
i dette ekstroverte helvetet? Et 
kjapt nettsøk viser at mange 
har vært innom lignende 
tanker. «Jeg har litt lyst å bli 
lærer, men tingen er at jeg er 
en veldig stille og innadvendt 
person. Jeg føler at dette ikke 
er skikkelig akseptert at en 
lærer er», skriver en bruker på 

kvinneguiden.no. Å være intro-
vert er for mange belagt med 
stigma. Det er de utadvendte 
det søkes etter i jobbannonser. 
Til og med en renholder på et 
museum i Rogaland må være 
«utadvendt og entusiastisk». 
I Universitas leser jeg: «På et 
universitet som lar seg styre 
av ekstroverte idealer, er det 
mange tenkende hoder som 
ikke finner sin plass.»  

Utvider jeg søket og tenker 
meg nøyere om, slår forestillin-
gen om «ekstrovert = normal» 
fort sprekker. Overraskende 
mange kjente personligheter 
er introverte: Barack Obama, 
både Tysklands gamle kans-
ler Angela Merkel og hennes 
etterfølger Olaf Scholz, Micro-
softs grunnlegger Bill Gates, 
eller musikere som min gamle 
helt siden ungdomsdagene, Jeff 
Lynne, frontmannen til Electric 
Light Orchestra. Bare for et par 
år siden spilte han foran 50 
000 fans. Hvordan klarer han 
og de andre det?

Fordi de tiltrekker seg 
oppmerksomhet, tror vi at 
de ekstroverte representerer 
majoriteten, sier forskere. I 
realiteten finnes det minst like 
mange introverte som ekstro-
verte. Innen akademia er de 
introverte sannsynligvis over-
representert. Man må jo trives 
i sitt eget selskap for å jobbe 
akademisk og bli spesialist i et 
felt? Å fremme utadvendthet 
er sløsing med talenter, viser 
psykolog Adam Grant i sin 
forskning. De «stille» er ikke 

bare gode tenkere, men også 
flinkere til å skape kreative 
arbeidsmiljøer der alle får 
bidra med ideer. Interessen for 
«introverte ledere» er økende 
ifølge Sarah Elisabeth Kipper-
nes, som i 2020 skrev en mas-
teravhandling om temaet.

Likevel: Er det sunt å tenke 
i slike strikte dikotomier 
introvert mot ekstrovert? Jeg 
begynner å føle meg uvel. Jeg 
tror Espen Skorstad, spesia-
list i arbeids- og organisas-
jonspsykologi, har et poeng 
når han sier at en stor del av 
litteraturen om introverte er 
overforenklende. Ekstrovers-
jon-introversjon er bare én 
av mange variabler som har 
betydning for hvordan man 
utfører en jobb, forklarer han 
i et intervju med Teknisk Uke-
blad. Kanskje er spørsmålet 
«Kan en introvert være lærer?» 
feil stilt. Og kanskje er fasiten 
enkel og banal, nemlig at det 
både i bedrifter, skoler og uni-
versiteter uansett er lurest å ha 
en god blanding av mennes-
ker med ulik personlighet? Vi 
utfyller jo hverandre.

Jeg har i hvert fall sovet bra 
i det siste.

«Hvordan skal jeg, en introvert 
underviser, overleve i dette 

ekstroverte helvetet?»

Gjesteskribentene skriver sant og  
subjektivt om forskning. De faste  gjestene 

er John Peter  Collett, Helga Eggebø, 
Oddveig Storstad og Lorenz Khazaleh.

Av Lorenz Khazaleh, 
sosialantropolog og for 

tiden tysklærer i Tyskland
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Å presentere ei plante

Dei fire karane vert smågutar ved sida av plantene, og det er ikkje kjent kven 
dei er, eller når biletet er teke. Plantene er òg anonyme, men det må vel vere 
 solsikker? Motivet er iallfall frå Bjørke forsøksgård i Vang i Hedmark, og foto-
grafen er professor Werner Hosewinckel Christie (1877–1927). Fotografiet er å 
finne i portalen Digitaltmuseum, og opplysningane er henta frå arkivteksten der.

Christie forska på jord- og plantekultur, eliteavl og var ein pioner innan gene-
tikk og planteforedling. I 1905 vart han styrar av den fyrste offentlege forsøks-
stasjonen i planteforedling i Noreg. I 1915 vart Christie den fyrste i landet som 
tok dr.philos.-graden på et landbruksvitskapleg emne. Tittelen på oppgåva var 
«Undersøkelser over norsk graaert samt nogen krydsninger mellem former av 
den og Pisum sativum». Seinare var Christie professor ved Noregs landbruks-
høgskole på Ås.

I arbeidet med planteforedling fekk Christie behov for å skildre funna. Han 
tok til å fotografere, mellom anna for å kunne syne resultata i presentasjonar. 
Han sikra seg samtidig ein liten plass i Forskerforum om lag hundre år etterpå. 

Og kva var dette «Pisum sativum»? Det er sukkerert. 

Digitalt museum – Foto: Werner Christie – Anno Domkirkeodden
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Informasjon fra Forskerforbundet

@forskerforbund

Følg oss! 
facebook.com/forskerforbundet
twitter.com/Forsker

 for kontinuerlig oppdatering, besøk forskerforbundet.no

forskerforbundets hovedstyre 2022–2024: Guro Elisabeth Lind, Oslo universitetssykehus (leder), Kristian V.E. Mollestad, Presteforeningen (nestleder), Ann Cecilie Bergene, NIFU, 
Kristin Lofthus Hope, Høgskulen på Vestlandet, Belinda Eikås Skjøstad, Universitetet i Oslo, Tord Mjøsund Talmo, NTNU, Hugues Verdure, UiT Norges arktiske universitet, Tony Burner, 
Universitetet i SørøstNorge (1. vara), Bente Ovèdie Skogvang, Høgskolen i Innlandet (2. vara), Brynjar Kulset, Nasjonalbiblioteket (3. vara). sekretariatet: Generalsekretær: Birgitte Olafsen.  
Stab: Kommunikasjonsleder Lars Kolltveit. Arbeidslivsavdelingen: avdelingssjef Bjørn T. Berg, fagsjef Jorunn Dahl Norgård, rådgiver Gisle Fuhr, spesialrådgiver Jon Wikene Iddeng, spesialrådgiver Åshild 
Olaussen, forhandlingssjef Jorunn Solgaard, spesialrådgiver Andreas Christensen, spesialrådgiver Lene Ståhl, fagsjef/advokat Ann Turid Opstad, advokat Christoffer Hjelde, advokat Eirik Kollerøy, advokat 
Hildur N. Nilssen, advokat Mariann Helen Olsen, advokat Asmund Riegels. Organisasjonsavdelingen: organisasjonssjef Joar Flynn Jensen, seniorrådgiver Nina Fjeld, seniorrådgiver Brit Helen Hesselberg, 
rådgiver Rita Kvæl, informasjonsleder Unn Rognmo. Administrasjonsavdelingen: administrasjonssjef Kjetil Mørk, arkivleder Kristine K. Brox, seniorrådgiver Aina Nilsen, rådgiver Ane Rinnaas Skuseth, 
konsulent Marit Søimer, ITrådgiver Øyvind Åsebøstøl, seniorrådgiver/seniorcontroller Lina Haugland, rådgiver HR & lønn Elisabeth Johansen, rådgiver/controller Sofie Myrland Kjellgren, fagansvarlig 
medlemsservice Linda Pettersson, konsulent Trinelise Aikio, konsulent Hans Askildsen, seniorkonsulent Tore Sandnes

Fakta om Forskerforbundet 
• Forskerforbundet er landets 

største og ledende fag- og inte-
resseorganisasjon for ansatte i 
forskning, høyere utdanning og 
kunnskapsformidling. 

• Forskerforbundet har over 
24 000 medlemmer og er 
tilsluttet Unio – hovedorgani-
sasjonen for universitets- og 
høyskoleutdannede.

• Forskerforbundet arbeider for 
høyere lønn og bedre arbeids-
vilkår for medlemmene.

Kurs og seminarer
Tillitsvalgtopplæring og 
seminarvirksomhet tilhører 
vår kjerneaktivitet, og er en 
viktig forutsetning for arbeidet i 
Forskerforbundet. Denne våren 
tilbyr vi en kombinasjon av kurs 
med fysisk oppmøte og digitale 
kurs/webinar. Alle med verv i 
lokallag og foreninger kan melde 
seg på våre kurs og seminar. 
Følg med på våre nettsider for 
oppdatert kursprogram: 
forskerforbundet.no/kurs. 

Verv en kollega
Kjenner du noen som kan bli 
medlem i Forskerforbundet? Verv 
en kollega i dag og få vervepoeng 
som kan tas ut i form av gavekort. 
Jo flere du verver, jo mer får du i 
premie: 500 kr. for ett nytt med-
lem, 1 500 kr. for to, og deretter 
500 kr. for hvert ekstra medlem 
du verver. På Min side finner du 
oversikt over dine vervinger og 
din poengsaldo.

Savner strukturelle tiltak 
for akademisk frihet
Ekspertgruppen for akademisk ytringsfri-
het, ledet av Anine Kierulf, la 30. mars fram 
sin utredning. Utvalget kommer med flere 
forslag til lovendringer, og vil blant annet 
lovfeste at universiteter og høyskoler skal 
sikre ansatte opplæring i akademisk frihet 
og ytringsfrihet.  Utvalget foreslår ti ytrings-
vettregler, og kommer også med utkast til 
en erklæring om akademisk ytringsfrihet. I 
tillegg kommer en rekke forslag for å styrke 
vekten på formidling. Forskerforbundets 
leder Guro Elisabeth Lind støtter flere av 
forslagene, men savner strukturelle tiltak.

– Det er mye bra i utredningen, men 
jeg synes ikke utvalget har tatt nok inn over 
seg hvor krevende arbeidssituasjonen er for 
mange forskere i dag. Hva er de akademiske 
ytringsvilkårene for en ung forsker som er 
helt prisgitt sin arbeidsgiver og eksterne 
finansieringskilder, spør Lind.

Vil slå et slag for dosenten
Landets dosenter har samlet seg for å danne 
en egen interesseforening. Forskerforbundets 
leder Guro Lind hilser den nye foreningen 
velkommen.

– Dosentene er få, men viktige. Vi hilser 
dosentforeningen velkommen og håper på 
et godt samarbeid om å utvikle et tydeligere 
og bedre karriereløp innen utdanning og 
profesjonsutvikling, sier hun.

– Det er på tide å ruste opp karriereløpet 
for profesjonsfagene. Dette er særlig profe-
sjonsfagenes karriereløp, hvor dyktige folk fra 
praksisfeltet rekrutteres inn til utdanningen 
og i hovedsak vier seg til profesjonsutvikling 
og undervisning. Mange av de som starter 
i en universitets- eller høyskolelektorstil-
ling, opplever imidlertid at det eneste som 
ser ut til å telle for en videre karriere er å 
ta en doktorgrad og gå inn i et akademisk 
forskningsspor, sier Lind. 

Forventer at Borten Moe 
tar grep
Nylig ble det klart at seniorforsker Ingrid 
Eftedal, som har arbeidet ved NTNU i rundt 
20 år, blir sagt opp. Oppsigelsessaken har 
fått stor oppmerksomhet fordi Eftedal er en 
av mange «faste midlertidige» – fast ansatte 
forskere som hele tiden er avhengig av å hente 
inn eksterne midler for å beholde jobben. For-
skerforbundets leder Guro Lind mener saken 
må bli en vekker for hele forskningssektoren.

– Denne saken er alvorlig av så mange 
grunner. Det er en håpløs forvaltning av ressur-
sene i norsk forskning. Eftedal er jo åpenbart 
en meget kompetent medarbeider med mye 
å bidra med. Vi kan heller ikke tilby forskere 
slike arbeidsvilkår hvis vi vil at forskningen 
skal tiltrekke seg unge forskertalenter. 

Dette viser også hvordan man sminker mid-
lertidighetsstatistikken i universitets- og høy-
skolesektoren, ved at faste forskere i realiteten 
er midlertidig ansatt. I tillegg er behandlingen 
av Eftedal rett og slett hjerterå. Ingen arbeids-
takere skal behandles slik, mener Lind. Hun 
mener det må bli slutt på at enkeltforskerne tar 
all risiko, mens institusjonen går fri.

Mer arbeid mot merarbeid
At vitenskapelig ansatte jobber mye er gam-
melt nytt. En rekke tidsbruksundersøkelser 
har vist at de vitenskapelig ansatte ved uni-
versiteter og høyskoler arbeider langt ut over 
normal arbeidsuke, og en NIFU-undersøkelse 
høsten 2021 bekreftet bildet: De vitenskapelig 
ansatte jobber i gjennomsnitt over 46 timer 
i uken – professorer over 49 timer i uken. 

Nå trapper Forskerforbundet opp innsat-
sen mot merarbeidet. På forbundets Landsråd 
i mars diskuterte tillitsvalgte fra hele landet 
hvilke virkemidler som kan tas i bruk for å 
møte situasjonen.

– Det store merarbeidet blant de viten-
skapelig ansatte er ikke akseptabelt. Det går 
ut over fritid og familieliv, og det innebærer 
i realiteten at norsk forskning og høyere 
utdanning holdes i gang av gratisarbeid fra 
de ansatte. Slik kan det ikke fortsette. Vi er 
nødt til å være kreative i jakten på løsninger, 
og det er nettopp dette arbeidet Landsrådet 
vårt nå har startet, sier Forskerforbundets 
leder Guro Lind.

Valgkomiteen i gang
Valgkomiteen for perioden 2022–2024 er i 
gang med sitt arbeid. Valgkomiteens oppgave 
er å foreslå ny ledelse for Forskerforbundet 
for representantskapsmøtet høsten 2024. Ko-
miteen legger opp til en grundig prosess, og 
tar allerede nå imot innspill fra medlemmer 
og tillitsvalgte. 

Komiteen består av Berit Bratholm (USN, 
leder), Kari Alver (FHI), Helge Holgersen 
(UiB), Bjørn-Håkon Rygh (Riksantikvaren), 
Katrine Langvad Stensløkken (UiO) og Baard 
Herman Borge (varamedlem, UiT). Innspill 
til komiteen kan sendes til valg@forsker-
forbundet.no.

Feiret 1. mai med egen 
fagforeningsfane
Etter 67 år har Forskerforbundet omsider 
fått sin egen fagforeningsfane. Den ble inn-
viet i årets 1. maitog i Oslo. Her vises fanen 
frem av fanebærer Bjørn T. Berg flankert 
av duskebærerne Guro Elisabeth Lind og 
Kristian Mollestad.

mailto:valg@forskerforbundet.no
mailto:valg@forskerforbundet.no
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Lanserer 20-punktsliste 
mot midlertidighet

Bedre statistikk, mer langsiktig finansiering, endringer i lov og forskrift 
og bedre styringsdialog. Slik vil Forskerforbundet få ned den skyhøye 

bruken av midlertidige ansettelser i norsk forskning.

Bruken av midlertidige ansettelser i universitets- og 
høyskolesektoren er svært høy. Blant vitenskapelig 
ansatte er 16 prosent midlertidig ansatt, mot rundt 
9 prosent i arbeidslivet ellers. Snur vi på tallene 
er situasjonen enda tydeligere: Bare 53 prosent av 
de vitenskapelig ansatte i akademia er nemlig fast 
ansatt. 

Skiftende regjeringer har forsøkt å gjøre noe 
med situasjonen, men lite har skjedd. Nå har For-
skerforbundet lagt fram en liste med 20 tiltak for 
å bekjempe bruken av midlertidige ansettelser. 
Listen er levert til forsknings- og høyere utdan-
ningsminister Ola Borten Moe, og til statssekre-
tær i Kommunal- og distriktsdepartementet Gunn 
Karin Gjul. 

Borten Moe har tidligere lovet å få midlertidig-
heten i UH-sektoren ned på nivå med arbeidslivet 
ellers. Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind 
håper tiltakslisten vil hjelpe regjeringen å nå dette 
målet.

– Også forskere fortjener faste jobber. Det er helt 
uakseptabelt at bruken av midlertidige ansettelser 
er mye høyere på universiteter og høyskoler enn i 
resten av arbeidslivet. Det er det også bred politisk 
enighet om. Med denne tiltakslisten håper vi å gi 
regjeringen og institusjonene bedre verktøy i arbei-
det for faste forskerjobber, sier Lind.

Hun er opptatt av at midlertidighetsproblematik-
ken er sammensatt, og at ulike deler av problemet 
krever ulike løsninger. 

– Midlertidigheten kommer i mange former. 
Noen vises i statistikken, andre ikke. Stadig flere 
er såkalt «faste midlertidige» prisgitt ekstern finan-
siering, andre ansettes unødvendig i åremål. Vi ser 
også at postdoktorordningen misbrukes, slik at det 
som egentlig er en kvalifiseringsstilling brukes til 
å bemanne løpende behov for forskerarbeidskraft. 
Hver av disse utfordringene krever sine målrettede 
tiltak, sier Lind.

Blant tiltakene 
Forskerforbundet foreslår, er: 

Endret lovgivning

	q Endre forskriften om ansettelsesvilkår for 
å sikre at postdoktorstillingen kun brukes 
som en reell kvalifiseringsstilling. 

	q Avskaff eller begrens adgangen til å ansette 
i åremål i undervisnings- og forskerstillin-
ger når skapende eller utøvende kunstne-
risk kompetanse inngår som et vesentlig 
element i kompetansekravet. 

	q Revider forskriften om ansettelse og 
opprykk i undervisnings- og forskerstillin-
ger med sikte på å skape gode og fleksible 
karriereløp.

Mer langsiktig finansiering

	q Styrk basisbevilgningene til universiteter 
og høyskoler. 

	q Sørg for at utlysningene gjennom Forsk-
ningsrådet også understøtter langsiktige 
og store satsinger. Instruer virksomhetene 
i at forskningsmidler fra departementet 
bevilget gjennom Forskningsrådet ikke 
skal anses som ekstern finansiering.

Bedre statistikk

	q Etabler en kunnskapsdatabase for offentlig 
ansatte forskere i helseforetak og forsk-
ningsinstittutter tilsvarende statens Data-
base for statistikk om høyere utdanning.

Hele tiltakslisten kan leses på 
Forskerforbundets nettsider.
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Lederen har ordet

Pengene på bordet!

Når jeg skriver dette, har Unio akkurat brutt lønnsforhandlingene 
i store deler av offentlig sektor. Bruddene i kommunal sektor (KS), 
Oslo kommune og staten fulgte som perler på en snor. Utfordrin-
gen var den samme i alle tre tariffområder: Arbeidsgiverne vil ikke 
legge penger på bordet.

Samtlige fire hovedsammenslutninger valgte å bryte forhand-
lingene. Ingen av oss kunne godta arbedsgivers tilbud. Man kan 
spekulere i om arbeidsgiverne fører reelle forhandlinger om potten, 
eller om de styrer mot mekling. 

Svak lønnsvekst
Bakgrunnen for årets oppgjør, er kjent for de fleste. De to siste 
lønnsoppgjørene har de ansatte i offentlig sektor blitt avspist med 
småpenger. Tallene fra teknisk beregningsutvalg (TBU), som er den 
statistiske fasiten for lønnsvekst i det norske arbeidslivet, viser at de 
offentlig ansatte har hatt mye lavere lønnsvekst enn arbeidstakerne i 
privat sektor. Offentlig ansatte jobbet knallhardt under pandemien, 
men viste samtidig stor moderasjon i lønnsoppgjørene. Det gjorde 
at vi havnet godt bak ansatte i industrien, for ikke å snakke om 
lønnsfesten blant annet i varehandelen.

Betydelig etterslep
Det er dette etterslepet mellom offentlig og privat sektor som gjør 
årets forhandlinger ekstra krevende. Vi kan ikke akseptere at offent-
lig ansatte i oppgjør etter oppgjør skal ligge nøyaktig på rammen til 
frontfaget (i år 3,7 prosent), når vi vet at ansatte i privat sektor ofte 
får betydelige lønnstillegg på toppen av denne sentrale rammen. 
Frontfaget skal sikre en noenlunde jevn lønnsutvikling for alle 
tariffområder over tid. Det skal ikke være et rigid tak i hvert enkelt 
oppgjør. Skal oppslutningen om frontfaget holde seg høy i hele 
arbeidslivet, noe jeg håper den gjør, må alle tariffområder få ta del 
i lønnsveksten. 

Det er nettopp en slik justering vi forlanger i årets lønnsoppgjør 
i KS, Oslo kommune, Spekter og staten. Hele eller deler av etter-
slepet må tas inn. I staten alene utgjør etterslepet nå nærmere 1 
milliard kroner de siste to årene, fordi industrien har bevilget seg 
mye mer enn taket de har satt for andre. 

Et samlet lag
Det er verdt å merke seg at alle hovedsammenslutningene i staten 
står samlet om kravet om etterslepet. Også LO, som tidligere har 
valgt frontalangrep på Unio med påstander om torpedering av 
frontfagsmodellen, og som i disse dager planlegger en reklame-
kampanje for «Norges ukjente supermodell».

Forhåpentligvis viser dette at et samlet lag nå erkjenner at front-
fagsmodellen må brukes på riktig måte. Ikke som en tvangstrøye, 
men som en norm som sikrer relativt lik lønnsutvikling for ulike 
grupper over tid. Også for utdanningsgruppene i staten.

Taper på to fronter
Tallenes tale er klar. Nå er det utdanningsgruppene i staten som 
sakker akterut. De taper på to fronter – både mot statsansatte med 
lav utdanning, og mot utdanningsgrupper i det private. SSB-rap-
porten som ble lagt fram denne våren, konkluderte med at det er 
statsansatte med master- eller forskerutdanning som har hatt lavest 
lønnsvekst i perioden 2016–2021.

Slik kan det ikke fortsette. Utdanning må lønne seg, også i sta-
ten. Jeg forventer at staten som arbeidsgiver tar bedre vare på sine 
ansatte. Ansatte med høy kompetanse, og et viktig samfunnsopp-
drag.

Dette er bakgrunnen for årets brudd i statsoppgjøret. Nå 
fortsetter kampen for utdanningsgruppene hos Riksmekleren i 
Grensen 3. Fristen er natt til 24. mai. Lykkes vi ikke der heller, blir 
det streik. Vi må se penger på bordet.

av Guro Elisabeth Lind, 
leder i Forskerforbundet

«Utdanning må lønne seg,  
også i staten.»
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 Tilgjengelig på

Forskerforum i digital utgave
• Forskerforum kan også leses på nettbrett og mobiltelefon
• last ned appen Forskerforum gratis fra App Store eller Google Play
• kan leses uten å være tilkoblet nett
• gir en god leseropplevelse
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Å forske 
under Putin
Noen forskere rømmer Russland, andre blir igjen: 
– Jeg risikerer å bli arrestert, satt i fengsel i mange år og å 
bli sparket, sier professor Irina Busygina i St. Petersburg.
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