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Ein plan for flaks

Forskinga er ikkje så rettlina som ho 
kan framstå. Ofte er det slumpetreffa som 

verkeleg får skrudd på lyskastarane.
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«Det manglar ikkje på prioriteringar, dei er så 
mange at dei nærast viskar kvarandre ut.»

Når det gjeld den nye langtidsplanen 
for forsking og høgare utdanning, 
har eg ikkje meir peiling eller 
betre ord enn Espen Solberg i 

NIFU: «Forskningsbevilgningene kuttes, og 
den nye langtidsplanen er tom for investe-
ringsplaner. Tiden for prioritering gjennom 
vekst i norsk forskning synes å være over. 
Nå er det omprioritering, systemendring og 
‘habil statsstyring’ som gjelder.»

I ein artikkel på heimesidene til NIFU går 
Solberg gjennom planen, som kom saman 
med framlegget til statsbudsjett. Han peikar 
på at «det meste gjenstår». Dei økonomiske 
rammene er overlatne til dei årlege bud-
sjetta, og endringar i systemet for forsking 
og høgare utdanning er forskuva til ei eiga 
stortingsmelding. Solberg spør derfor om 
dette kanskje var den siste langtidsplanen.

Før langtidsplanane hadde vi forskings-
meldingar. Dei kom med nokre års mellom-
rom og i ei anna takt enn stortingsvala. Ved 
regjeringsskifte låg dei politiske rammene 
for forsking og høgare utdanning fast i form 
av ei nedarva melding, som gjerne eit stort 
stortingsfleirtal hadde vedteke. Meldingane 

var massive og med mange gode intensjonar. 
Men forpliktande løyvingar?

I november 2012 stod kunnskapsminister 
Kristin Halvorsen (SV) på scenen på Forsker-
forbundets «forskningspolitisk seminar». 
Det dramatiske høgdepunktet i talen var 
ideen om ein langsiktig forskingsplan. Når 
vi skal satse på kunnskap og forsking, er det 
avgjerande å vere føreseielege og samde om 
kva vi skal prioritere, meinte ho. Ho tok til 
orde for systematisk langtidsplanlegging for 
bygg, stipendiatar, studieplassar og forsking. 
Halvorsen viste til at Sverige har langtids-
planar og -budsjett på tre område: forsvar, 
transport og forsking. I Noreg hadde vi det 
berre på forsvar og transport.

Våren 2013 kom forskingsmeldinga der 
langtidsplanen vart formelt annonsert. Pla-
nen var til dels ei erstatning for nettopp for-
skingsmeldingane, men òg andre ordningar 
som hadde falle vekk. Målet om at 3 prosent 
av BNP skulle gå til forsking og utvikling var 
tona ned alt i forskingsmeldinga frå 2009. 
Forskingsfondet, som skulle sikre ein viss 
stabilitet i løyvingane til forsking, vart lagt 
ned i 2012.

Høgre var nølande til planen (Erna Solberg 
meinte Høgres program var langtidsplan god 
nok), men i god norsk forskingspolitisk kon-
sensusånd overtok seinare regjeringar med 
andre fargar langtidsplanen. Den fyrste frå 
2014 var det Torbjørn Røe Isaksen (H) som 
la fram. Der var BNP-målet innført på ny: 
Innan 2020 skulle dei offentlege løyvingane 
til forsking nå éin prosent (dei to andre pro-
sentane kan ein ikkje vedta på same måten, 
ettersom det er privat finansiering). For at pri-
oriteringa av forsking skulle vere forpliktande, 
meinte Forskerforbundet at Kunnskapsde-
partementet ikkje kunne bale med det aleine. 
Saman med Forskingsrådet tok dei til orde 
for eit eige forskingsutval i regjeringa – leia 
av statsministeren. Det fekk vi i 2014, og gjett 
kva utvalde statsrådar som var med? Alle! Ein 
kunne kalle det «alle skal ha eigarskap», men 
mest var det pulverisering.

Tilbake til den nye langtidsplanen: Det 
manglar ikkje på prioriteringar, dei er så 
mange at dei nærast viskar kvarandre ut: tre 
«overordna mål», som styrka konkurranse-
kraft, seks «tematiske prioriteringar», som hav 
og kyst og to «store samfunnsutfordringar» 
som berekraftig fôr. Men her er ingen pengar 
å sjå. Dei såkalla opptrappingsplanane i tidle-
gare langtidsplan, som det fylgde pengar med, 
er borte. Ein nasjonal kunnskapsplan etter 
modell frå Nasjonal transportplan er fjernare 
enn på lenge.

Korleis kome på offensiven att? Her er 
argumentasjonen de skal få gratis: Forsking 
og høgare utdanning er ikkje berre ein sektor, 
det er ein oversektor og ein metakategori. 
Ok, kontrar dei andre sektorane, som den 
bortskjemde samferdsla, som har eigen plan: 
Korleis klarar vi oss utan god samferdsle? 
Den grip inn i alt og er sjølve livet! Nei, svarar 
helse. Det er utan oss de ikkje klarar dykk, vi 
er liv og død. Ha, utan forsvar til å passe på 
oss og sjukehusa, har vi ikkje helse ein gong, 
seier Forsvaret.

Eg ser problemet. Derfor må ein liste seg 
inn på nivået over der att: Kva aktivitet er det 
som direkte og indirekte legg grunnlaget for 
alt dette livsnødvendige, og i tillegg gjer livet 
rikt? Der har du forsking og utdanning.

Ein oversektor
 
Skal forsking og høgare utdanning nå betre fram i budsjettkampen, 
må det verte ein sektor over dei andre.
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Finansminister Trygve Slagsvold Vedum kom vandrande med eit 
moderat statsbudsjett og utan langtidslovnader til forskinga. 
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4 – Rammer forskerrekruttene
Lærestedene skal selv bestemme hvor mange stipendiater og postdoktorer de vil ha, 
mener regjeringen. Da blir stillingene utsatte for kutt, advarer prorektor Finn-Arne Weltzien.

7 En attraktiv karriere?
– En stor sorg, sier Bjarte Aarmo Lund, som ga opp å få fast jobb i akademia. 1 av 3 vil ikke 
anbefale en karriere innen forskning og høyere utdanning for unge, ifølge ny undersøkelse.

10 Kutt med nytt navn
Støre-regjeringen fjernet ostehøvelkuttene, såkalt ABE. Men ifølge forslaget til statsbudsjett 
må universitet og høyskoler fortsatt kutte, nå under navnet «inndekning for satsinger». 

12 Tidsskrift på dugnad
Framtida er uviss for underskogen av tidsskrifter som er gratis for lesere og forfattere. 
Nå vil EU støtte de såkalte diamanttidsskriftene.

30 Putins verdier
Putin frir til folket med konservative, 
nasjonale og religiøse verdier. Hvordan 
lykkes dette? spør et norskledet 
forskningsprosjekt. Og så kom krigen. 

26 Fruktbare konflikter
– Vi møter en kultur der en forventer at folk 
skal være lojale og vente på neste ordre, sier 
Halvard Vike. Møt antropologen som vil 
demokratisere akademia.

16 Årvåkne for det uventede
Gode lag har flaks, heter det ofte i idretten. 
Hvordan kan forskere oppdage og gjøre 
bruk av tilfeldige, verdifulle funn?
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aktuelt intervju

Regjeringen foreslår å fjerne øremerkede midler til 
stipendiat- og postdoktorstillinger ved universiteter 
og høgskoler. Da statsbudsjettet ble lagt fram, ble 
ikke dette nevnt i Kunnskapsdepartementets pres-

semeldinger. Likevel kan dette vise seg å være regjeringens 
viktigste forskningspolitiske grep i budsjettet for 2023.

Forslaget kan sette et stort antall rekrutteringsstillinger i 
spill. Totalt er mer enn 5200 årsverk omfattet av øremerking 
i dag. Prorektor Finn-Arne Weltzien ved Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet (NMBU) er kritisk til regjerin-
gens forslag.

− Er det ikke fint med mer frihet til universiteter og høgskoler?
− I gode tider kan man si at dette vil gi økt fleksibilitet, og at 
man kan oppnå bedre balanse mellom ulike stillingstyper ved 
å flytte på stillingene slik man ønsker det innen institusjonen. 
Så i teorien er det bra. Men jeg er ganske sikker på at vi vil se 
et annet resultat av endringen − og særlig i trange tider som 
vi opplever nå − nemlig at antallet stillinger reduseres. Det 
vil gå ut over forskning.

− Hva bunner din skepsis i?
− Det kan være tilfeldig, eller ikke så tilfeldig, at bortfallet av 
øremerking foreslås nå da det er ekstremt stramme budsjetter. 
Vi har utfordringer som vanvittig høye energikostnader, i 
hvert fall for de sørnorske institusjonene. Det er problemer 
med Forskningsrådets budsjetter, og det er også utfordringer 
knyttet til midlertidighet. Realiteten er at vi er nødt til å sette 
av mer penger til disse ekstra kostnadene. Da kan regjeringen 
komme i etterkant og si at her er det ingen øremerking, og 

dere har jo masse penger og kan bruke dem til hva dere vil.
− Du frykter rett og slett at antall stipendiater vil bli kuttet for 
å dekke strømregningen?

− Ja. Jeg er redd for at langsiktigheten som ligger i forskning, 
hvor stipendiater og postdoktorer på en måte er motoren i 
dette maskineriet, blir en salderingspost. Det kan være til 
fordel for mer prekære, kortsiktige kostnader, som for eksem-
pel strøm.

− Hvor viktige er stipendiater og postdoktorer for norsk 
forskning?

− Det varierer nok mellom fagområder. Der jeg har min bak-
grunn, i naturvitenskapelige fag, er eksperimenter i labora-
toriet og i felt helt sentralt. Her produseres det data som er 
basis for hele forskningen, og det er i stor grad stipendiater 
og postdoktorer som utfører det. Om antallet stipendiater 
og postdoktorer reduseres, blir det veldig fort en reduksjon i 
datainnhenting og forskning.

− De står for en ganske stor andel av artiklene som publiseres 
også?

− Ja, de deltar i en stor andel av forskningen som publiseres.
− Kan vi risikere at det nå blir hvert enkelt universitet og hver 
enkelt høgskole som på sin lille tue nå bestemmer hvor 
mange forskere som skal utdannes i Norge?

− Ja. Dette er et stort forskningspolitisk grep som nå gjøres. 
Forskerutdanning har vært en sentral del av norsk forsknings-
politikk i flere tiår. Å plutselig snu om på dette er en stor sak. 
Du mister den nasjonale tankegangen. Midt oppe i dette er 
det en uvisshet når det gjelder nord–sør-problematikken med 
energikostnader. Vi kan lese i Forskerforum at universiteter 
i Nord-Norge synes dette er fint og gir mer fleksibilitet. Situ-
asjonen er i store trekk en helt annen for universiteter i sør.

− Også noen universiteter i Sør-Norge, som UiB og UiO, har 
vært mer positive i sine første kommentarer til Forskerforum 
enn det du er nå?

− Ut ifra det jeg har lest, er de til dels avventende, og de er ikke 
ferdige med å tenke seg om. De fokuserer på fleksibiliteten, 
som er en positiv ting isolert sett. Så snakker de om at de vil 
opprettholde antall stipendiater og forskningsvolum uansett. 
Det er vel akkurat på dette siste punktet at det er uenighet. Jeg 
har svært vanskelig for å se at det vil være mulig, gitt en mer 
prekær økonomisk situasjon.

− Regjeringen har ikke sagt at den ønsker å redusere antall 
stipendiat- og postdoktorstillinger. Den viser til at institu-

− STIPENDIATER KAN BLI  
SALDERINGSPOST

Må strømregningene dekkes inn med kutt i antall stillinger? Finn-Arne Weltzien  
frykter at statsbudsjettet rammer forskerrekrutter ved universiteter og høgskoler.

– Vi har ikke noe annet valg enn 
å få budsjettene til å gå opp. 

Ellers får vi på pukkelen.

FINN-ARNE WELTZIEN
prorektor for forskning ved nmbu

aktuell med: Regjeringen foreslår i stats-
budsjettet å fjerne øremerking for stipendiater 
og postdoktorer ved universiteter og høgskoler
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 ▪ Stipendiater og postdoktorer er på mange 
måter motoren i forskningsmaskineriet, mener 
prorektor Finn-Arne Weltzien ved NMBU.

sjonene vet best selv, og at dette er en del av tillitsreformen. 
Mener du likevel at intensjonen er å redusere antallet av 
disse stillingene?

− Vi har i dag en fleksibilitet når det gjelder hvilke fagområder 
og hvilke forskergrupper som skal tildeles stillinger. Det er 
riktig som regjeringen sier, at de nok ikke er de beste til å se 
hvilke behov vi har ved NMBU. Men det er likevel vanskelig 
å se dette på noen annen måte enn at de tenker at det er greit 
om antallet stipendiater går ned.

− Stipendiater og postdoktorer på universitetenes og høgsko-
lenes grunnbudsjetter har økt fra 3700 i 2015 til 5200 i 2021, 
målt som årsverk. Er denne veksten bærekraftig?

− Ja, det har vært en kraftig vekst. Men det har også vært en 
kraftig vekst i høyere utdanning. Det har dessuten vært en 
økt etterspørsel etter doktorgradskompetanse i samfunnet. 
Den debatten kan vi godt ta, men det er en annen debatt. Hvis 
dette er et kamuflert tiltak for å få ned antall kandidater, er det 
bedre at regjeringen sier at det er det de ønsker.

− Mangler du og andre kritikere i bunn og grunn tillit til at 
universiteter og høgskoler evner å tenke langsiktig og lenger 
enn neste års budsjett?

− Vi har et budsjett å forholde oss til. Vi har anledning til å 
overføre inntil fem prosent fra ett år til et annet, men har 
egentlig ikke særlig rom til langsiktighet i budsjettene våre. 
Vi har ikke noe annet valg enn å få budsjettene til å gå opp. 
Ellers får vi på pukkelen.

− Finnes det alternative forslag?
− Det vi ikke har vært inne på, men som kunne vært et alternativ, 
er at man i stedet kunne gi disse pengene øremerket til viten-
skapelige stillinger. Da måtte institusjonene brukt den potten 
som i dag brukes til stipendiater og postdoktorer, til en eller 
annen type vitenskapelige stillinger. Da ville man motvirket at 
forskningen bygges ned, og samtidig gitt økt fleksibilitet. Kan-
skje det kunne vært et fint bidrag også til å løse utfordringene 
med en høy grad av midlertidige ansettelser i sektoren.

	✒ av asle olav rønning
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Den siste tiden har nordmenn merket endringer på lommeboka. 
Rekordhøye strømpriser, økt boliglånsrente og dyrere mat og 
drivstoff gjør at mange er bekymret for sin økonomi. 

Da er det godt å vite at du som medlem i Forskerforbundet kan 
spare inntil 80 % ved å kjøpe dine personforsikringer hos oss.  
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Betaler du for mye?

Les mer: 

Kontakt oss for 
en uforpliktende 

gjennomgang av ditt 
forsikringsbehov

	 forskerforsikring.no



Forskerdrømmen som glapp
Det er lite realistisk å få fast jobb. Det svarer over halvparten av de midlertidige ansatte forskerne 
ifølge fersk undersøkelse fra Forskerforbundet. Bjarte Aarmo Lund så seg nødt til å skifte karriere.

  FORSKERKARRIEREN   – Jeg ble skuffet over 
at jeg ikke fikk fast stilling på universitetet, 
og etter hvert ble det vanskelig å motivere seg 
til å fortsette, sier den 34 år gamle tidligere 
kjemikeren Bjarte Aarmo Lund.

Så da Lund fikk et jobbtilbud i teknolo-
gibedriften Dips, som leverer tjenester til 
norske helseforetak, skiftet han beite. I mai 
ble postdoktorstillingen ved UiT Norges ark-
tiske universitet erstattet med en stilling som 
programmerer.

Nå deler han kontor med fem andre, der 
to og to hele tiden rullerer for å jobbe ekstra 
tett sammen. De jobber såkalt agilt, en slags 
form for smidig arbeidsmetodikk der alle 
skal samarbeide. Da Forskerforum snakker 
med Lund, holder de på med å utvikle et pro-
dukt som skal gjøre at fastleger og sykehus 
kan sende meldinger til hverandre på en mer 
pålitelig måte enn i dag.

Men da han fortsatt hadde et par måneder 
igjen av postdoktorkontrakten, forsøkte Lund 
å sette kniven på strupen på instituttledelsen.

– Jeg sa at nå har jeg fått et jobbtilbud et 
annet sted – kan dere gjøre noe for meg? 
Men svaret var nei, sier Lund.

– Det var leit, ikke bare for meg personlig, 
men for instituttet som ikke har handlings-
rom hvis de har lyst til å ta sjanser og til å 
beholde kompetanse de kanskje trenger.

– DET HASTER Å FÅ PÅ PLASS TILTAK
Det er ikke uvanlig at akademikere går til 
privat næringsliv, ifølge Guro Elisabeth Lind, 
leder i Forskerforbundet.

– På den ene siden er det bra. Samfunnet 
trenger høy kompetanse, også utenfor aka-
demia. Men vi må også passe på at vi klarer 
å beholde kompetansen innenfor akademia, 

slik at vi ikke mister de beste hodene. 
Nå er Lind bekymret for at for mange skal 

gjøre som Lund. Ifølge en undersøkelse For-
skerforbundet nylig gjennomførte blant sine 
vitenskapelig ansatte medlemmer, oppgir 
flertallet av de midlertidig ansatte (71 pro-
sent) at de ønsker seg en videre karriere i 
akademia. Men over halvparten av de midler-
tidig ansatte (56 prosent) ser på det som lite 
realistisk å få en fast eller trygg jobb. Det 
er også noen med fast stilling som tenker 
i samme bane som Lund. 1 av 3 fast ansatte 
svarer at de enten har søkt seg bort eller har 
vurdert å slutte i akademia. Arbeidspress og 
lønn oppgis som årsaker.

Lind mener undersøkelsen kan tyde på at 
det blir vanskelig rekruttere framover, men 
også å beholde kompetansen.

– Det haster å få på plass gode tiltak, slik 
at vi ikke mister en del forskertalenter, både 
blant de unge og de som er etablerte, sier 
Lind og mener flere faste jobber, mer forut-
sigbar finansiering og konkurransedyktig 
lønn er riktig medisin.

– STOR SORG
Selv om Bjarte Aarmo Lund trives i den nye 
jobben, betydde den også at han måtte gi 
opp en drøm. Det var forskning han var god 
på, og det han var blitt glad i. Men karriere-
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 ▪ – Jeg synes det er urimelig at universitetene krever at arbeidstakerne 
skal ta risikoen med å gå i midlertidige stillinger når instituttsektoren 
viser at noe annet går an, sier Bjarte Aarmo Lund.

Forskerforbundets 
undersøkelse

	q Forskerforbundet har sendt ut en under-
søkelse om forskeryrkets attraktivitet, og 
hvorfor noen velger å forlate akademia, 
til 13 800 medlemmer. 4306 vitenskape-
lig ansatte ved universiteter, høyskoler, 
forskningsinstitutter og helseforetak har 
svart på undersøkelsen. 79,9 prosent 
av de som har svart, er fast ansatt, 19,5 
prosent er midlertidig ansatt.

R

forskerforum 9 | 2022 | side 7

NOVEMBER 2022      AKTUELT



utsiktene manglet. Han forteller at instituttet 
han jobbet på, hadde svak økonomi, og at det 
stadig vekk forsvant folk rundt ham.

– Etter hvert kom jeg til erkjennelsen om 
at jeg kanskje ikke var så spesiell som jeg 
trodde jeg var.

Prosessen med å slutte beskriver han 
som «en stor sorg på mange måter». Han 
hadde satset på den vitenskapelige karrie-
ren. Han hadde tatt med familien på uten-
landsopphold, skrevet utallige søknader til 
Forskningsrådet, startet så mange vitenska-
pelige samarbeid som han fikk til, og veiledet 
stipendiater.

– Jeg måtte plutselig trekke i nødbremsen 
på alle de tingene. Stipendiatene hadde et 
veiledningsteam, så de klarte seg, men det 
var leit å ikke følge dem i mål. Jeg var ikke 
uerstattelig i forskningsprosjektene, men jeg 
var upraktisk å bytte ut.

FORSKERE SOM GÅR LEI
Guro Elisabeth Lind mener funnene i under-
søkelsen viser at forskerhverdagen har for-
verret seg på ganske kort tid. Internasjonalt 

ser vi kampanjer som #leavingacademia, 
der forskerne går lei av lange arbeidsda-
ger, mindre tid til fritid og familieliv og en 
usikker økonomisk situasjon. 
Her hjemme er signalet at vi går 
tøffere budsjettmessige tider i 
møte.

– Jeg tror ikke folk er helt klar 
over hvor utfordrende forsker-
hverdagen kan være i dag, ikke 
minst for de unge forskerne. 
De står i en knallhard og ufor-
utsigbar konkurransesituasjon, 
der de hele tiden må kjempe om 
knappe forskningsmidler og 
stillinger.

1 av 3 av de som har svart, vil 
ikke anbefale en karriere innen 
forskning og høyere utdanning 
for de unge, ifølge undersøkel-
sen. Blant postdoktorene vil 4 av 5 ikke anbe-
fale denne karrieren.

En utvikling i feil retning, mener Lind. 
Hun viser til en undersøkelse Akademiet for 
yngre forskere gjorde i 2018. Den gangen 

svarte halvparten av de unge forskerne at de 
ville anbefale unge å starte på en forsker-
karriere.

– Vi som samfunn er avhengig 
av å rekruttere og beholde kom-
petansen, sier hun og peker på 
at dette gjelder neste generasjon 
forskere.

Men alt er ikke beksvart. Så 
mange som 69 prosent at de er 
fornøyde med jobben sin. Men 
heller ikke dette er godt nok, 
mener Lind, som sammenligner 
nivået med andre undersøkelser. 
I statsansatteundersøkelsen fra 
2021, en undersøkelse blant alle 
statens ansatte, er tilsvarende tall 
80 prosent, og i SSBs levekårsun-
dersøkelse om arbeidsmiljø fra 
2019 svarte 88 prosent av alle sys-

selsatte i Norge at de er tilfredse med jobben.
– Mange forskere brenner for jobben sin 

og ønsker å fortsette, men samtidig vet man 
at man kan få fast jobb, fritid og høyere lønn 
hvis man velger en annen karriere, sier Lind.

 ▪ Overgangen fra kjemiker til programmerer har 
vært overraskende liten, sier Bjarte Aarmo Lund. 
Her med sine nye programmerer-kollegaer Isak 
Gjærum t.v. og Raymon Skjørten Hansen.

– Det er et tegn på at vi 
vil slite med å rekruttere, 

men også å beholde 
kompetanse, sier Guro 
 Elisabeth Lind, leder i 

Forskerforbundet.
Foto: Jørgen Svarstad 
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– RISIKO SOM HELE TIDEN HENGER DER
– Det er slett ikke uvanlig at folk vurderer å 
skifte jobb, sier førsteamanuensis og forsker 
på arbeids- og organisasjonspsy-
kologi Knut Inge Fostervold.

Han nevner tre grunner til 
at folk gjerne ønsker jobbytte: 
bedre lønn, misnøye med job-
binnholdet eller sosiale grunner 
som flytting eller familieforplik-
telser.

Men det å faktisk å skifte jobb 
er noe annet, påpeker han. Ifølge 
undersøkelsen oppgir kun 6,1 
prosent av de fast ansatte som 
har svart, at de faktisk har søkt 
på en ny jobb.

– Det er mange som tenker 
på det en stund når det går trått, 
men det er ikke så mange som 
vil det, når det kommer til stykket, sier Fos-
tervold, som sier at man må sammenligne 
med andre land for å kunne si noe om nivået 
i undersøkelsen er høyt eller lavt.

– Men hvis antallet er høyere enn i land vi 

liker å sammenligne oss med, er det grunn 
til å rope varsko.

Han mener det er vanskelig å sammen-
ligne akademia med andre yrker. 
Når du kommer inn som fersk i 
andre jobber, ligger gjerne kar-
riereveien der og venter på deg. 
Men i akademia er det høy kon-
kurranse om få faste stillinger, 
og det er et relativt høyt personlig 
press.

– Karriereutsiktene statistisk 
sett gir grunn til pessimisme. 
Det er klart det er en faktor 
som gir usikkerhet, som gjør at 
mange trives mindre. Det er en 
risiko som hele tiden henger der, 
sier Fostervold.

INGEN KATASTROFE
IT-bransjen ble ikke akkurat slik Bjarte 
Aarmo Lund hadde sett for seg: gamere som 
sitter og drikker energidrikk og jobber til sent 
på kveld.

– Jeg møtte et superproft miljø, med fami-
liefolk, fokus på at arbeid er arbeid, og når 
arbeidsdagen er ferdig, så gjør man andre 
ting, sier Lund, som nesten er ferdig med 
prøveperioden når Forskerforum snakker 
med ham.

Etter hvert klarte han også å svelge skuffel-
sen over at den faste forskerjobben glapp. Da 
den tanken slapp, kunne han også se tilbake 
på tiden ved universitetet som en fin tid.

– Det føltes veldig mye bedre når jeg 
faktisk innså at det ikke var et nederlag å gå 
videre, og at det å gå til privat næringsliv fak-
tisk ikke var noen katastrofe.

Nå jobber han mindre kveldstid og får mer 
i lønn. Lønnsnivået på universitetet beskriver 
han som «kjedelig».

– Den nye lønnen er ikke ekstravagant, 
men det var et klart lønnshopp med en gang, 
og det ble kommunisert at hvis jeg presterer, 
så ville jeg fortsette å stige i lønn. Det var 
stimulerende å kjenne at jeg ble verdsatt på 
den måten.

Men vil han anbefale andre å starte på en 
forskerkarriere? Hans råd er å se realistisk 
på det.

– Jeg vil anbefale folk å jobbe på univer-
sitetet. Så fremst målet ikke bare er fast 
stilling, kan det være spennende å jobbe i 
prosjekter i en periode, sier han og tar forbe-
hold om at akkurat det kan være vanskelig så 
lenge man bruker tiden på å jobbe sammen 
med førsteamanuenser og professorer i fast 
stilling.

	✒ av lina Christensen

– Det er slett ikke uvanlig 
at folk vurderer å skifte 

jobb, sier førsteamanuen-
sis og psykolog Knut Inge 

Fostervold. Foto: UiO

Kilde: Forskerforbundets medlemsundersøkelse 
om forskeryrkets attraktivitet fra høsten 2022.
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Et stramt budsjett for forskning
 
Studieplasser kuttes, og nye nedskjæringer oppleves som «en vesentlig reduksjon i handlingsrom».

   STATSBUDSJETTET    Noen av de mest popu-
lære studieprogrammene ved Universitetet i 
Bergen (UiB) står i fare i regjeringens forslag 
til statsbudsjett for 2023. Da universiteter og 
høyskoler fikk tildelt ekstra studieplasser 
under koronapandemien, opprettet Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet tre nye 
studieprogrammer. En sivilingeniørutdan-
ning i informasjonsteknologi og økonomi 
suste rett inn til toppen av UiBs liste over 
studier med flest førstevalgssøkere per stu-
dieplass. Selv om søkertallene falt i 2022, 
er det fortsatt 5,3 førstevalgssøkere til hver 
av de 25 studieplassene. To andre nye pro-
grammer, et lektorprogram i sosiologi og et 
bachelorprogram i kunstig intelligens, ble 
også populære.

– Da det kom en slik mulighet som lå i 
de studieplassene, så ville vi bruke dem til 
noe framtidsrettet. Vi opprettet nye studie-
programmer som har fått enorm søknad. 
Det er høye krav, men også ressurskrevende 
programmer, sier Jan Erik Askildsen, dekan 
ved SV-fakultetet.

Til sammen fikk 27 universiteter og høy-
skoler 4000 midlertidige studieplasser, som 
skulle «bringes tilbake til det normale» i takt 
med situasjonen i arbeidsmarkedet. Nå vil 
regjeringen inndra disse studieplassene. 
Askildsen vil ikke legge ned disse studie-
programmene, men det er få steder å hente 
ekstra penger.

– Det er ikke noen ledige ressurser å flytte 
på. Vi har ingen åpne studieprogrammer ved 
fakultetet.

  BYGG  

Fire får fortsette

Regjeringen hadde på forhånd advart mot 
et stramt budsjett og at byggeprosjektene 
må vike. I budsjettproposisjonen foreslår de 
likevel å gå videre med fire store byggepro-
sjekter i universitetssektoren og vil i 2023 
bruke 1450 millioner kroner på Livsviten-
skapsbygget og 525 millioner kroner på nytt 
Vikingtidsmuseum, begge ved Universite-
tet i Oslo. I tillegg foreslår regjeringen å gi 
259 millioner kroner til Blått bygg ved Nord 
universitet og 73 millioner kroner til videre 
planlegging av NTNUs campussamling. 

  INTERNASJONALISERING  

– Skummelt for velgere

«Utdanning i Norge skal være gratis, også 
for internasjonale studenter», står det i 
Hurdalsplattformen. Allikevel foreslår 
regjeringen å innføre skolepenger for stu-
denter utenfor Sveits og EØS-området. – Det 
er skummet for alle oss velgere når vi ikke 
kan stole på det regjeringen for bare et år 
siden ble enige om å regjere på, og det viser 
seg å ikke stemme, sier leder i Norsk stu-
dentorganisasjon Maika Marie Godal Dam. 
Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel 
(Sp) skylder på nye tider. – Hurdalsplattfor-
men ble skrevet i en helt annen situasjon, 
både sikkerhetspolitisk og økonomisk, i fjor.

  FRIPRO  

Bekymret for hvileskjæret

Forskningsrådets styreleder Kristin Halvor-
sen ble lettet da regjeringen ga Forsknings-
rådet fleksibilitet og tid slik at det ikke blir 
nødvendig med ytterligere tiltak for å kutte i 
pengebruken. Dermed ble det avklart at det 
blir Fripro-utlysning i 2023, med tildeling 
tidlig i 2024. Men det varslede hvileskjæret 
på ett år består, slik Forskningsrådets styre 
vedtok i mai. Det gjør Guro Elisabeth Lind, 
leder i Forskerforbundet, bekymret. Hun 
peker på at Forskningsrådet fortsatt mangler 
1,7 milliarder, og at Fripro koster 1 milliard. – 
Vi er bekymret for de unge og for mangel på 
forutsigbarhet, sier Lind.

 ▪ – Det kommer til å bli et svært krevende år 
for Universitetet i Bergen. Regjeringen har 
heller ikke benyttet muligheten til reelt å 
styrke sektoren, sier rektor Margareth Hagen.
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VOKSER, MEN IKKE NOK
Askildsen er ikke alene om å leite i tallene 
etter lyspunkter og penger som kan flyttes 
på. De aller fleste universitetene og høysko-
lene konstaterer at statsbudsjettet for neste år 
innebærer en realnedgang for dem.

UiB-rektor Margareth Hagen bruker ord 
som «krevende», «stramt» og «skuffende» 
om budsjettet. Selv om regjeringen foreslår å 
bruke 42,8 milliarder kroner på universiteter 
og høyskoler neste år, og dermed øke selve 
budsjettsummen, er det en realnedgang 
sammenlignet med budsjettet for i år. 

NYTT OSTEHØVELKUTT
Mange håpet at en ny regjering skulle bety 
slutten på forrige regjerings avbyråkratise-
ringsreform. Men i stedet innføres et nytt 
kutt under navnet «Inndekning for satsin-
ger» i tillegg til kuttet som ble innført i fjor 
på grunn av endrede reisevaner.

Universitetet i Oslo (UiO) hadde allerede 
budsjettert med et flatt kutt på 0,5 prosent. 
Men når de legger sammen kuttene til reiser 
og inndekning av nye satsinger, blir summen 
dobbelt så høy, 1 prosent. OsloMet kommen-
terer også at dette nye kuttet er 10 millioner 
kroner høyere enn effektiviseringskuttet 
de forventet. Universitetet i Sørøst-Norge 
omtaler i et styrenotat disse kuttene som «en 
vesentlig reduksjon i handlingsrom».

USIKKERHET OM STRØM OG LØNN
UiB er også opptatt av hva strømprisene har 
gjort med rammevilkårene.

– Mens universitetene i Sør-Norge sliter 
med høye strømkostnader, er situasjonen en 
helt annen nordover hvor strømkostnadene 
er lave. Dette har regjeringen ikke tatt hen-
syn til, og det er dramatisk for vår del, sier 
rektor Hagen.

Strømkostnadene er ennå så uforutsig-
bare at UiO beregner merforbruket til et sted 
mellom 142 og 406 millioner kroner. «Det 
finnes ikke sentrale avsetninger som kan 
håndtere økte kutt og økte energikostnader i 
2023», skriver UiO i en orientering til styret.

Også pris- og lønnsveksten bidrar til at 
neste år kan bli økonomisk krevende for uni-
versitetene. Mange universiteter forventet at 
priser og lønnskostnader kommer til å øke 
med 3,4 prosent da de begynte å planlegge 
neste års budsjett. Men økningen i budsjettet 
er bare 3 prosent, og Statistisk sentralbyrås 
prognose er at lønns- og prisnivået kommer 
til å stige med 4 prosent neste år. 

INNFØRER STUDIEAVGIFT
En av de store overraskelsene i budsjettfor-
slaget er et krav om at studenter fra land 
utenfor EU/EØS må betale studieavgift. 
Regjeringen forventer at det frigjør om lag 
2600 studieplasser, som kan bidra til å opp-
rettholde antall studieplasser totalt.

Men ved UiB regner dekan Askildsen med 
at plassene deres fylles opp med søkere som 
ellers ville stått på venteliste, heller enn at 
studieplassene kan overføres til de tre nye 
programmene. 

– Det blir sagt å være en gevinst, men 
det er veldig vanskelig for oss å se hvor den 
gevinsten kommer. Sett fra vår side ser det 
ut som en inndragning av midler, for det blir 
ikke mer inntekt av at en studieplass fylles av 
en annen enn den som var der fra før.

Nå håper han at Stortinget kan redde de tre 
studieprogrammene når utdanningsbudsjettet 
vedtas i midten av desember. 

	✒ av julia loge

Et stramt budsjett for forskning
 
Studieplasser kuttes, og nye nedskjæringer oppleves som «en vesentlig reduksjon i handlingsrom».

  EU  

Støtte til instituttene

Regjeringen setter av 500 millioner kroner i 
året til ordningen Retur-EU. Dette er støtten 
til forskningsinstituttenes egenandel når de 
får tildelinger fra EUs forskningsprogram 
Horisont Europa. – Norske forskingsinsti-
tutt lykkes svært godt i Horisont Europa og 
henter hjem stadig mer EU-penger, faktisk 
mye mer enn ventet. Det gjør at vi må finne 
en bedre og mer forutsigbar måte å budsjet-
tere for støtteordninger, sier forsknings- og 
høyere utdanningsminister Ola Borten Moe 
(Sp).

  MUSEER  

Pausebudsjett

Det er som regel kulturen som må vike når 
tidene er stramme. Og kulturbudsjettet inne-
holdt heller ingen nye satsinger for muse-
ene. Liv Ramskjær, generalsekretær i Norsk 
museumsforbund, kaller årets budsjett et 
«pausebudsjett». Som Forskerforum skrev 
om i forrige nummer, er det strømutgiftene 
som er den største verkebyllen for museene. 
Museer kvalifiserer for strømstøtteordnin-
gen for næringslivet, men da Forskerforum 
gikk i trykken hadde ordningen fortsatt ikke 
vært oppe i Stortinget. – Det som vil bli avgjø-
rende, er hvordan detaljene i strømstøtteord-
ningen blir, sier Ramskjær.

  FORSKNINGSRÅDET  

Nedbemanning 

Forskningsrådet har i dag rundt 450 ansatte, 
men med et budsjettkutt på rundt 8 prosent 
må Forskningsrådet nedbemanne. Direktør 
i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit sier det 
ikke holder med stillingsstopp og naturlig 
avgang. – Vi står overfor en kombinasjon av 
naturlig avgang og styrt nedbemanning, men 
det er for tidlig å tallfeste hvor mange det 
dreier seg om, sier Sundli Tveit til Khrono. 
Også NMBU-rektor Curt Rice er bekymret. 
– Jeg synes regjeringen forventer raskere 
handling enn hva som er mulig i det norske 
systemet, sier Rice til Forskerforum.
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	✒ av lina Christensen
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EU vil støtte forskardrivne tidsskrift
 
Kven skal betale for open publisering av forsking? EU ser no på korleis ein kan støtte 
opne tidsskrift som ikkje krev forfattarbetaling.

  OPEN TILGANG   For eit par år sidan mista 
alle dei fem tidsskrifta som var utgitte av 
fagmiljø ved Fakultet for lærarutdanning og 
internasjonale studium ved Oslomet, plut-
seleg all støtte etter eit uventa dekanvedtak.

Eitt måtte leggje ned, andre lever vidare 
som dugnadsprosjekt der redaktørane gjer 
alt arbeid, med noko teknisk rådgjeving frå 
biblioteket.

Eitt av tidsskrifta, Nordisk barnehagefors-
kning, fann ein annan modell.

GRATIS FOR LESARAR OG FORFATTARAR
I overgangsprosessen til open tilgang til 
forsking er forfattarbetaling blitt den domi-
nerande forretningsmodellen for open publi-
sering. Men det finst ein stor underskog av 
tidsskrift som ikkje krev betaling av korkje 
lesarar eller forfattarar: såkalla diamanttids-
skrift. Dei fleste er små, gjerne nasjonalt eller 
regionalt innretta, og eigde av institusjonar 
som står for finansieringa. Dei har ofte små 
redaksjonelle ressursar og usikre rammer, 
slik som dei fem tidsskrifta ved Oslomet.

Då støtta frå Oslomet forsvann, låg Nor-
disk barnehageforskning nede ein periode, 
men det var sterkt sakna i barnehagesekto-
ren. I 2021 blei det lansert på nytt. No er det 
to senter for barnehageforsking som deler 
på redaktørarbeidet, FILIORUM – Senter 
for barnehageforsking ved Universitetet i 
Stavanger (UiS) og BARNKunne ved Høg-
skulen på Vestlandet (HVL).

– Begge sentera er finansierte av For-
skingsrådet med ei forventing om at vi skal 

vere bidragsytarar til barnehagesektoren. Vi 
gjekk saman og søkte Forskingsrådet om å 
få omdisponere nokre midlar vi ikkje hadde 
fått brukt som planlagt under pandemien, 
og det fekk vi, seier Elin Eriksen Ødegaard, 
professor ved HVL og den eine av dagens to 
hovudredaktørar.

Dei ønskte seg teknisk og administrativ 
hjelp frå ein profesjonell aktør og sette drifta 
ut på anbod, som gjekk til Cappelen Damm.

– Samtidig har vi laga ein langsiktig plan 
for å heve ambisjonane og få tidsskriftet 
registrert i fleire internasjonale databasar, 
slik at det får større spreiing, seier ho.

Men tidsskriftet er ikkje berga ein gong for 
alle med dette. Dei to sentera har finansier-
ing til midt i 2023, og då kjem alt an på om 
tildelinga blir vidareført.

KARTLEGG INSTITUSJONSTIDSSKRIFT
Jan Erik Frantsvåg, rådgjevar for open til-
gang ved UiT Norges arktiske universitet, er 
ein av dei som lenge har interessert seg for 
diamanttidsskrifta. Han leier eit delprosjekt 
i det nystarta EU-prosjektet Diamas, der ein 

skal undersøke situasjonen for institusjo-
nelle tidsskrift, som ofte er av diamanttypen.

– Vi skal sjå på korleis ein kan få opp kom-
petansen og finansieringa i slike tidsskrift, 
seier Frantsvåg.

Det er ikkje den vitskaplege kvaliteten 
forskarane skal undersøke, men kvaliteten 
på forlagsverksemda i institusjonstidsskrifta. 
Det er eit stort arbeid, for sjølv om tidsskrifta 
kan bli funne gjennom databasar som Dire-
ctory of Open Access Journals (DOAJ), så 
manglar det ofte informasjon om utgjevaren.

– Til dømes står tidsskrifta ved Oslomet 
oppførte under fleire ulike utgjevarar i DOAJ 
fordi Oslomet har bytt namn mange gonger. 
Informasjonen var korrekt den gongen han 
blei lagd inn, og sidan har ingen oppdatert 
han, illustrerer Frantsvåg.

MÅ SYNLEGGJERE KOSTNADER
I neste omgang spørst det korleis ein kan 
støtte tidsskrifta, finansielt og med kompe-
tansebygging. Slike tidsskrift har potensial 
til å drive profesjonelt og effektivt til lågare 
kostnad enn dei kommersielle, sidan ein 

 ▪ – Mange opne tidsskrift blir drivne av 
institusjonar, og vi skal undersøke kva 
dei manglar av kompetanse og finansi-
ering, seier Jan Erik Frantsvåg ved UiT.

 ▪ – Tidsskriftmodellen vi har landa 
på, er berre berekraftig så lenge dei to 
forskingssentera våre får romsleg til-
deling av midlar, seier redaktør Elin 
Eriksen Ødegaard.
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NOVEMBER 2022 NEWS IN BRIEF

New procedures at  
the Research Council
● Minister of Research and Higher 
Education Ola Borten Moe has announ-
ced that the amount of applications and 
of resources spent on writing research 
applications is to go down, while the 
percentage of successful applications is 
to rise. In a letter to the Research Coun-
cil of Norway, he writes that no less than 
25 percent of applications should be 
granted. CEO Mari Sundli Tveit says to 
Khrono that she hopes to implement 
a new system by next summer. The 
proposed changes include limiting the 
number of applications per institution, 
suspensions for weak assessment, and 
flexible funding per application.

A tighter research 
budget 
● The government’s proposed natio-
nal budget for 2023 means a decrease 
in real terms for the vast majority of 
universities and colleges. Some of the 
most popular study programmes at 
the University of Bergen (UiB), crea-
ted with extra funds provided during 
the pandemic, risk being cut. Univer-
sities in southern Norway are parti-
cularly concerned about increased 
energy prices. Institutions also face 
higher wage levels and cuts to travel 
costs. The unexpected requirement for 
non-EU/EEA students to pay tuition 
fees is meant to ease the situation, but 
a dean at UiB doubts that it will help.
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Research fellows risk losing out
● The government proposes to rem-
ove earmarked funding for PhD can-
didates and postdoctoral positions. 
In an interview with Forskerforum, 
pro-rector Finn-Arne Weltzien at the 
Norwegian University of Life Scien-
ces (NMBU) expresses fears that the 
national budget will affect the recru-
itment of researchers at universities 
and university colleges. 

Isn’t it better to have greater freedom 
in higher education?

‘In theory, yes. But with the diffi-
cult times we’re facing now, I’m quite 
sure it will mean cuts in the number 

of research posts available. This will 
lead to less research and fewer publis-
hed articles. Universities in Northern 
Norway may be in favour of this flexi-
bility, but here in the south we must 
prioritise our huge energy bills.’ 

What is the alternative?
‘Maybe this money could be ear-

marked for academic research positions 
instead. This would prevent research 
being deprioritised, and provide more 
flexibility. It might also help solve the 
problem with all the temporary jobs 
in the sector.’

Dreams of being a 
researcher shattered
● A survey conducted by the Nor-
wegian Association of Researchers 
(NAR) reveals that over 50 percent of 
temporary staff think it is unrealistic 
to expect to get a permanent job. One 
of them is Bjarte Aarmo Lund (pictu-
red), a postdoc at the Arctic University 
of Norway who gave up his dream of a 
career in research and became a pro-
grammer instead.

‘I was disappointed at not being offe-
red a permanent post at the university 
and I gradually lost the motivation to 
continue,’ says Lund, who now enjoys 
working in a professional environment, 
with a higher salary and less overtime. 
He still recommends research positi-
ons at universities, but only if the goal 
is not just a permanent job.

According to president of NAR 
Guro Elisabeth Lind, it isn’t unusual 
that academics start working in the 
private sector, not least for financial 
reasons. Referring to the results of the 
survey, she expresses concern that in 
the future it will be difficult for univer-
sities to both recruit researchers and 
hold onto competent staff.

ikkje treng høge profittmarginar. Plan S, det 
internasjonale initiativet for open tilgang til for-
sking, inneheld ein del krav som opne tidsskrift 
må tilfredsstille. 

– Tidlegare har vi funne at når diamanttids-
skrifta ikkje oppfyller desse krava, så kjem det 
ofte av svikt på nokre tekniske område som ikkje 
kostar så mykje, men som fordrar at dei som driv 
med det, veit kva dei gjer. Krava i Plan S kan sjå 
strenge ut, men handlar i røynda om god publi-
seringspraksis, slik som løysingar for lagring og 
gjenbruk, seier Frantsvåg.

Men dersom institusjonell forlagspraksis skal 
bli meir effektiv, føreset det synleggjering av ein 
del kostnader som i dag er usynlege, peikar han 
på.

– I dei fleste slike tidsskrift gjer redaktørane 
alt sjølve. Sidan dei er fagpersonar og ikkje for-
leggjarar, gjer dei middelmåtig arbeid som ein 
fagtypograf kunne gjort betre og billegare. Men 
ein kan ikkje leige inn slike tenester, for då må det 
betalast fakturaer, og det får ein ikkje pengar til.

Slik sløsar ein med ressursar, seier Frantsvåg, 
som trur ein fint kunne finansiert profesjonelle 
tenester til all institusjonell forleggjarverksemd 
for ein sum som svarar til det institusjonane årleg 
betalar for publisering i Elsevier-tidsskrift.

LEITAR ETTER ALTERNATIV
Kartlegginga av dagens situasjon skal danne 
grunnlag for det vidare arbeidet med å finne ut 
korleis diamantmodellen kan gjerast økonomisk 
berekraftig.

– I Diamas-prosjektet skal vi sjå på korleis slike 
tidsskrift kan støttast finansielt, men førebels har 
vi ikkje noko godt svar på det.

Så dersom tidsskriftet Nordisk barnehagefors-
kning nok ein gong står utan finansiering i 2023, 
kva kan ein gjere? Elin Eriksen Ødegaard tillet seg 
litt fri spekulasjon:

– Eg trur neppe at HVL eller UiS ville finne 
det tenleg å finansiere eit tidsskrift for resten av 
Barnehage-Noreg med sine interne midlar. Vi i 
redaksjonen er motiverte for å halde fram, men 
eg tenkjer at då må det bli gjennom eit spleise-
lag, til dømes at forskarar betalar for publisering 
gjennom institusjonane sine. Kanskje kunne ein 
utvide det institusjonelle spleiselaget til resten av 
Norden, for det er jo eit nordisk tidsskrift. Eller 
søkt Nordisk ministerråd om pengar?

	✒ av kjerstin gjengedal

EU vil støtte forskardrivne tidsskrift
 
Kven skal betale for open publisering av forsking? EU ser no på korleis ein kan støtte 
opne tidsskrift som ikkje krev forfattarbetaling.

 Se også gjesteskribenten på side 43.



Politikk

RAJA RALJERTE

 På den årlige konferansen til Universitets- og høgskole-
rådet i oktober rettet Venstre-politiker Abid Raja en 
tirade mot forsknings- og høyere utdanningsminister 
Ola Borten Moe (Sp). – Hvis tiden for vekst er over og 
det i tillegg kommer nye oppgaver og ambisjonene blir 

høyere – hva skal man gjøre mindre av, spurte Raja. Han gjentok 
budskapet på Venstres landsmøte en ukes tid senere. «Kjære 
landsmøte – min konklusjon er: Ola Borten Moe er ikke minister 
for forskning og høyere utdanning. Han er minister mot forskning 
og høyere utdanning», skal han sagt der ifølge NTB.

kultur

Ingen nye 
statsstipendiater 

 ■ Statsstipend har blitt 
delt ut siden midten av 
1800- tallet til personer som 
jobber innen kultur, samfunn 
eller forskning. For tredje år 
på rad dropper regjeringen 
å dele ut nye statsstipendi-
ater, viser kulturbudsjettet 
for 2023. Ved inngangen til 
2010 var det 36 stipendiater, 
i dag er det 12. – Siden det 
ikke har vært utnevnt nye sti-
pender på så mange år, kan 
det virke som at det i praksis 
skjer en utfasing som ingen 
riktig vil vedkjenne seg, sier 
folkemusiker, sølvsmed og 
stats stipendiat Hallvard T. 
Bjørgum til  Klassekampen.

statsbudsjettet

FHI rammes  
av kutt

 ■  Først fikk Folkehelse-
instituttet (FHI) kutt i revi-
dert nasjonalbudsjett i mai.  
I regjeringens forslag til 
statsbudsjett i oktober kom 
nok en kraftig nedskjæring. 
FHI må dermed gjennom en 
 større omveltning på bare 
noen måneder. Det er anslått 
at nærmere 250 stillinger kan 
forsvinne. – Vi er urolige for 
budsjettkuttenes konsekven-
ser for forskningens vilkår og 
de ringvirkninger det vil ha 
for beredskapen, har  
Kari Alver (bildet), tillitsvalgt 
i Forskerforbundet, sagt til 
 Aftenposten. Les mer om 
statsbudsjettet på side 10–11.

aldersgrense 

70 år, men fortsatt rektor
 ■ Statsansatte må vanligvis slutte i jobben sin ved før-

ste månedsskifte etter at de fyller 70 år, ifølge lov om 
aldersgrenser for offentlige tjenestemenn. For Universi-
tetet i Sørøst-Norges rektor Petter Aasen, som fylte 70 
den. 23. oktober, kunne det betydd at han må slutte ved 
utgangen av oktober. Men loven sier også at dersom den 
ansatte fortsatt fyller kravene til stillingen, så kan den 
ansatte fortsette, først i to år, deretter i ett og ett år, men 
ikke utover fem år. I sakspapirene fra USNs styremøte 21. 
oktober, innstiller personaldirektøren på at Aasen får stå 
i stillingen fram til åremålet går ut 31. desember 2023.

langtidsPlan

Nye ambisjoner i 
langtidsplanen

 ■ Langtidsplanen for forskning og 
høyere utdanning peker ut norske 
forsknings- og utdanningsambi-
sjoner. Den spenner over ti år, men 
revideres hvert fjerde år. En opp-
datert plan ble lagt fram sammen 
med forslaget til statsbudsjett. Der 
innfører regjeringen to «missi-
ons», altså store samfunnsutfor-
dringer, som skal løses på tvers av 
sektorer: bærekraftig fôr og mot-
virkning av utenforskap blant barn 
og unge. I tillegg har Statsråd Ola 
Borten Moe varslet en gjennom-
gang av forskningssystemet.

F
O

T
O

: O
F

F
S

H
O

R
E

 N
O

R
G

E
/F

LIC
K

R
F

O
T

O
: U

S
N

/T
IN

E
 P

O
P

P
E

F
O

T
O

: P
R

IV
A

T

forskerforum 9 | 2022 | side 14

INNLAND



F
O

T
O

: 

søknader 

NYE RUTINER I 
FORSKNINGSRÅDET 

 Marsjordren er gitt fra forsknings- og høyere utdan-
ningsminister Ola Borten Moe. Antall søknader og 
ressurser som brukes til skriving av forskningssøk-
nader skal ned, mens tilslagsprosenten skal opp. I 

et brev til Forskningsrådet skriver statsråden at tilslagsprosenten 
ikke skal være lavere enn 25 prosent. Administrerende direktør 
Mari Sundli Tveit (bildet) sier til Khrono at hun ønsker å få på 
plass et nytt system til sommeren 2023. Blant forslagene til 
endring er maksantall søknader per institusjon, karantene for 
svak vurdering og fleksible støttebeløp per søknad.

jussutdanning 

Ny masterutdanning ved BI
 ■ Handelshøyskolen BI har fått godkjent sin søknad om å 

opprette et masterprogram i juss. Det er Nasjonalt organ for 
kvalitet i utdanningen (Nokut) som står for godkjenningen. 
– Med denne godkjenningen utfordrer BI etablerte juridiske 
fagmiljøer i Norge, sier Morten Kinander, instituttleder ved 
 Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI. Også Universite-
tet i Agder søkte om å få lansere en fullverdig juristutdanning, 
men her avslo Nokut søknaden, skriver Khrono.

fagforening 

Frykter for 
streikeretten

 ■ Regjeringens inngripen med 
tvungen lønnsnemnd i lærer-
streiken bekymrer flere tillits-
valgte i offentlig sektor. – Man 
gir makt til arbeidsgiver i stør-
re grad enn det som det har 
vært, og fratar arbeidstakere 
mulighet til å streike, sier Sti-
ne Westrum til Klassekampen. 
Hun er leder for Fagforbundet 
Helse, sosial og velferd i Oslo. 
Guro Elisabeth Lind, leder i 
Forskerforbundet, understreker 
at det er viktig at lønnsnemnd 
bare brukes slik intensjonen 
var, for å unngå uthuling av 
streikeretten. Stortinget be-
handler for tiden forslag om å 
gå gjennom bruken av tvungen 
lønnsnemnd. 

fremragende forskning

Fikk ikke SFF-
tildeling

 ■ I Forskerforum nr. 6 i år 
fulgte vi tre av forskningsmil-
jøene som var med til finalen 
i konkurransen om å få til-
delt et Senter for fremragen-
de forskning (SFF). Dommen 
falt i forrige måned, og ingen 
av dem vi skrev om, fikk tilde-
ling. John Linnell ved NINA 
og HINN var med i reporta-
sjen, men henger ikke med 
nebbet. – Det er ikke mulig 
for alle å vinne, sier han. Kutt 
i Forskningsrådets budsjet-
ter gjorde at det ikke ble el-
leve sentre som opprinnelig 
planlagt, men ni. Et av de nye 
sentrene skal ledes av hjer-
neforsker og nobelprisvin-
ner May-Britt Moser. Se listen 
over de andre nye sentrene på 
 Forskerforum.no.
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Ulike forskarar har liknande forteljingar om slumpetreff. 
Framme: Nils Christian Stenseth. Bak frå venstre: 
Camilla Hansen, Nils-Roll Hansen, Katharina Vestre 
og Are Raklev. Foto: Erik Norrud
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Å snuble 
over noko 

banebrytande
Slumpetreff er ein nøkkel som 

opnar nye dører i forsking. 
Kva skal til for å kunne hauste 

av overraskingane?
av Kristin Straumsheim Grønli

FLAKS I FORSKING



Den lysande, grøne prikken midt mellom 
to celler som straks er delte, er proteinet 
Katharina Vestre forskar på. Å finne det 
akkurat her, var heilt uventa for henne. 
Foto: Katharina Vestre 
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Hm, det var rart, tenkte Katharina 
Vestre, medan ho kika på aggres-
sive kreftceller i mikroskopet.

Proteinet stipendiaten jakta, 
viste seg brått ein heilt annan stad enn ho 
hadde planlagt. Her lyste det mot henne i 
ein struktur frå siste trinn av ei celledeling. 
Det til trass i at ho hadde sveltefora cellene 
nettopp for å hindre deling.

– Dette var slett ikkje det eg hadde planlagt 
å finne. At eg fekk auge på det, var eit slum-
petreff som førte til ei heilomvending i siste 
delprosjektet i doktorgraden, fortel Vestre.

Eigentleg skulle ho forske på systemet 
som styrer korleis celler flyttar seg rundt i 
kroppen, men no blei ho meir nysgjerrig på 
celledeling. Kvifor var proteinet så tydeleg 
plassert i denne strukturen? Vestre disputerte 
ved Universitetet i Oslo (UiO) i september. Så 
langt er det mykje som tyder på at proteinet 
fungerer som ein slags brems i delingspro-
sessen i cellene.

– Det er ei enorm interesse for alle protein 
som kontrollerer celledeling, sidan kreft er 
ein sjukdom der delinga ikkje er regulert slik 
ho skal, seier Vestre.

Ikkje terningkast
Historia er spekka med eksempel på at likn-
ande slumpetreff har ført til spektakulære 
gjennombrot. Alexander Fleming hadde 
det heldigvis ikkje spesielt reint og ryddig 
på laboratoriet, så ei av petriskålene med 
bakteriekultur mygla. Wilhelm Röntgen 
hadde inga aning om kva han hadde funne, 
så han kalla det «X-Strahlen» (ukjende strå-
lar). Studiesjukepleiarar i Pfizer oppdaga at 
mannlege forsøkspersonar la seg på magen 
og var flaue under kliniske forsøk med ein ny 
medisin mot hjarte-kar-problem (sildenafil, 
seinare kjent som Viagra).

Det er likevel ikkje slik at kven som helst 
kan snuble over banebrytande oppdagingar.

– Ein må vere godt førebudd for å ha nytte av 
slumpetreff i forskingsprosessen, seier filosof 
og professor emeritus Nils Roll-Hansen ved 
UiO.

Fleming, for eksempel, hadde alt på plass. 
Han var ein velutdanna og framifrå forskar. 
Då den rette myglesoppsporen slumpa til å 
slå seg ned i eksperimentet, var han allereie 
på leiting etter eit stoff som kunne ta knek-
ken på bakteriar. Tenk om han i staden hadde 

slengt den mygla skåla i søpla?
Det er heller ikkje slik at slumpetreff i 

forsking handlar om reine tilfeldigheiter, 
nett som terningkast. Eit vanleg bilete på 
det vi veit og ikkje, er eit mørke som blir lyst 
opp. Uventa funn kan finne stad i grenseflata 
mellom lyset og mørket. Det som trer fram, 
har likevel vore der heile tida. 

– Når ein prøver å finne ut korleis røyn-
domen faktisk er, så er jo røyndomen der på 
førehand. Vi kan ikkje seie at det er tilfeldig 
korleis røyndomen er, seier filosofen.

At noko blir funne der det blir leita, er 
heller ikkje tilfeldig. Likevel trer nye sider 
av verda gjerne fram som overraskingar. 
Roll-Hansen trur det er viktig å ta vare på 
dette uventa.

– Det kan vere lett å skubbe det vekk.
Han trur ei betre forståing av denne delen 

av den vitskaplege prosessen kan gi folk eit 
meir presist bilete av kva forsking er.

– Det finst ei oppfatning om at forsking er 
veldig styrt, at forskarar har kontroll på alt, 
og at det forskarar seier, er sant. Det kan vere 
bra om denne openheita blir tydelegare. Då 
kan det også bli lettare å forstå at forskarar 

– Forsking kan framstå veldig «rett fram» i 
publikasjonane. Eigentleg har vi kanskje 
baksa  rundt på lab i månadsvis utan å skjøne 
nokon ting, før vi faktisk forstod kva vi hadde, 
seier Katharina Vestre, biolog. 
Foto: Erik Norrud
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Oppdaginga av penicillin i 1928 er eitt av 
dei mest vidgjetne slumpetreffa i forsking. 
Oppdaginga skjedde fordi Alexander 
Fleming si petriskål med bakteriar mygla. 
Her er han på sitt eige laboratorium ved 
St. Mary’s Hospital i London. 
Foto: Imperial War Museums

Robert Wilson og Arno Penzias oppdaga i 1965  
den kosmiske bakgrunnsstrålinga, restane etter Big 
Bang. Først prøvde dei å bli kvitt signalet, mellom anna 
ved å jage duer ut av hornteleskopet og vaske vekk 
dueskiten. Først då dei kom i kontakt med fysikarar 
som hadde føresagt stråling frå det store smellet, 
forstod dei kva signalet var. Foto: Nokia Bell Labs

I 1895 forska Wilhelm Röntgen på katodestrålar, 
elektriske utladingar i glasrøyr med fortynna gass, 
då han uventa snubla over røntgenstrålane. Han 
visste ikkje kva han hadde funne, så han kalla dei 
«X-Strahlen». Her held han eit katoderøyr i handa. 
Foto: Röntgen-Kuratorium Würzburg



har grunn til å spekulere litt no og då, seier 
Roll-Hansen.

– Fullstendig uventa
Fagkunnskap saman med langvarig og 
systematisk arbeid er altså viktige delar av 
fangstnettet. Då er det kanskje ikkje så rart 
at denne typen slumpetreff også har fått eit 
meir profesjonelt lydande namn, nemleg 
serendipitet – det vil seie utilsikta, men verdi-
fulle oppdagingar.

Fenomenet har vore viktig i arbeidet 
Edvard Moser og May-Britt Moser har gjort 
med å avdekke korleis hjerneceller kodar for 
stadsansen.

– Faktisk blei alle dei tre store oppdagin-
gane på feltet vårt dei siste 50 åra gjorde ved 
slump, fortel Edvard Moser, professor ved 
Kavliinstituttet for nevrovitskap ved NTNU.

I 2014 delte dei to norske forskarane 
Nobelprisen i medisin med briten John 
O’Keefe, som først oppdaga plassceller i 1971. 
Dette er celler som er sensitive for posisjo-
nen i eit rom.

– Han var eigentleg på jakt etter minnet, 
fortel Moser.

O’Keefe målte signala frå enkeltceller i 
rottehjernar, i området hippocampus. Han 
såg at celler blei aktive når rottene var på 
bestemte stader i buret.

– Han forstod at dette var viktig, og valde 
å bruke resten av livet sitt til å studere slike 
celler.

Litt meir enn eit tiår seinare oppdaga ame-
rikanaren James Ranck cellene som kodar for 
hovudretninga, i tinninglappen.

– Han skulle eigentleg studere plassceller, 
men hadde elektrodar på avvege i feil hjerne-
område. Plutseleg fann han retningscellene, 
fortel Moser.

Det tredje store funnet, gittercellene i 
tinninglappen, blei gjort av Moser og Moser 
i 2005. Desse cellene er aktive på bestemte 
stader i eit rom, og aktiviteten dannar eit 
sekskantmønster (gitteret) i rommet.

– Sjølv om vi visste at det måtte vere eitt eller 
anna i det hjerneområdet, kom gittermønste-
ret fullstendig uventa på oss, forklarer Moser.

Uttalt del av metoden
Nokre fagfelt har eit meir medvite og uttalt 
forhold til slumpetreff enn andre. I sosialan-
tropologien er dette med serendipitet mykje 
diskutert. Konseptet blir skildra som ein sen-
tral del av sjølve metodikken, fortel Camilla 
Hansen, sosialantropolog ved OsloMet.

– Det handlar om kjernen i deltakande 
observasjon og etnografi, evna til å oppdage 
og vere open for det ukjende og til å sette 
saman ny kunnskap på nye måtar, seier ho.

Det antropologiske feltarbeidet er knytt 
til å fange opp det usagde og kople dette til 
ein heilskap.

– Ein politikar i det sørafrikanske parla-
mentet inviterte meg til å løfte vedkomande 
frå rullestolen til sofaen. Det overrumpla 
meg, men opna for at eg kunne skrive om 
førestillingar om kropp, mangfald, likeverd 
og det gjensidige i politikken etter apartheid, 
fortel Hansen.

For antropologane handlar omgrepet også 
om blikket dei tek med inn i situasjonen – 
kunnskapen frå faget som gjer at dei klarer 
å få auge på noko. 

Ein antropolog som endeleg har klart å 
bygge nok tillit til å få innpass i eit miljø eller 
eit samfunn, kan plutseleg oppleve at brik-
kene fell på plass.

– Det er slumpetreff at du dumpar oppi 
noko, men du gjer desse slumpetreffa til 
noko meir. Delar av eit større bilete, ein heil-
skap, noko som kan bli generalisert, seier 
Hansen.

Ho understrekar at antropologar snakkar 
om tema, spørsmål og problemstillingar 
heller enn hypotesar, og at metodikken er 
induktiv heller enn deduktiv: Antropologane 
observerer og kjem deretter med forklarings-
modellar og teoriar.

– Alle dei tre store oppdagingane  
på feltet vårt dei siste 50 åra  

blei gjorde ved slump.
edvard moser

– Forskingsprosessen er nok meir 
kaotisk enn mange trur. For meg 
handlar slumpetreffa om å kome 
over noko uventa – at ein flik av 
verda openberrar seg, seier 
hjerneforskar Edvard Moser. 
Foto: Kavli Institute for 
Systems Neuroscience
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I den deduktive framgangsmåten har 
forskaren allereie ein hypotese eller ein teori 
og ønsker å teste om han har noko føre seg – 
eller om han er feil. Dette er ein meir vanleg 
måte å sjå føre seg forskingsprosessen på, 
særleg i naturvitskapen.

– Det er eit hierarki innan forsking og kva 
som kan kallast sanning. Eg meiner det er 
viktig å sjå at dei ulike typane metodikk ska-
per eit mangfald i vitskapen, seier Hansen.

– Regelen heller enn unntaket
Vegen frå hypotese til empiri kan framstå 
som rettlina, men det er sjeldan tilfellet, 
ifølge Moser.

– Oftast fungerer det ikkje slik i praksis. 
Vi finn noko anna enn vi hadde tenkt. Slike 
slumpetreff er nesten regelen heller enn 
unntaket. Eg trur dette heng saman med 
at vi veit for lite om heilskapen. Spørsmåla 
er ikkje stilte slik dei ville vore om vi hadde 
meir kunnskap, seier han.

Han trur også dette er spesielt viktig på 
unge felt, fordi det er så mykje ein ikkje veit 
der.

– I partikkelfysikken, for eksempel, veit 
ein nok mykje meir og har klare prediksjo-
nar, så ein kan gjere store, felles satsingar på 
kritiske forsøk. I hjerneforskinga er vi ikkje 

i stand til å formulere slike kritiske forsøk 
enno, seier han.

Derimot er det mogeleg å planlegge og 
legge til rette for det uventa, meiner Moser.

Han understrekar at mange forskarar 
har lært seg å stille spørsmål slik at dei finn 
litt meir enn berre det dei har spurt om, for 
eksempel ved hjelp av omfangsrike data.

– Registrerer vi aktiviteten frå 1000 ner-
veceller medan ei mus gjer noko, kan vi sjå 
mønsteret til cellene sjølv om hypotesen vår 
ikkje slår til, seier Moser.

Like fullt er det viktig å ha ein hypotese, 
meiner han.

– Det er som å leite i eit mørke. Hypotesen 
er lommelykta, seier han.

Samtidig er det viktig å ikkje låse seg – 
verken i hypotesen eller i kunnskapen ein 
har frå før.

– Ein må vere viljug til å sjå verda på nye 
måtar, og om naudsynt gi avkall på personleg 
prestisje for å finne sanninga, heller enn å 
gifte seg med eigne modellar. Det krev både 
mot og fleksibilitet, seier Moser.

Trålar data
Are Raklev er professor i fysikk ved UiO. Han 
er samd i at mykje er tynt ut av partikkelfysik-
ken allereie. Han kan også skrive under på 

at lite er tilfeldig i dei verkeleg store ekspe-
rimenta, for eksempel dei som går føre seg 
ved partikkelakseleratoren Large Hadron 
Collider (LHC) ved CERN i Sveits. 

– Dette med slumpetreff er likevel ikkje 
utan relevans. Forskarar i CERN-miljøet er 
nemleg urolege for å gå glipp av hendingar 
dei ikkje spesifikt ser etter, fortel fysikkpro-
fessoren.

LHC kan få proton til å kollidere 50 milli-
onar gonger i sekundet. Det gir altfor mykje 
data til at informasjonen om alle kollisjonane 
kan bli lagra. Potensielt spanande kollisjonar 
blir automatisk plukka ut, etter kriterium 
som forskarane har bestemt, fortel Raklev. 
Berre om lag 1 av 50 000 kollisjonar blir lagra.

– Det har vore mykje diskusjon og tankear-
beid rundt mogelegheita for at noko skal gå 
fysikarane hus forbi her. I eit forsøk på å vege 
opp for dette blir det lagra nokre få tilfeldige 
kollisjonar i alle eksperimenta, fortel Raklev. 

Han trur det framleis er rom for store 
overraskingar i fysikken – til og med i par-
tikkelfysikken. Mange spørsmål står att, for 
eksempel rundt det vanskelege området mel-
lom kvantemekanikk og gravitasjon.

– Her kan det dukke opp enorme overras-
kingar. Kanskje er det eit slumpetreff som 
skal til for å kome vidare, seier Raklev.

– Fagfeltet mitt har lang tradisjon for 
slumpetreff, frå røntgen til kosmisk 

bakgrunnsstråling, seier fysikar 
Are Raklev. Foto: Erik Norrud 



Han trur det å vere leiken og ha god fan-
tasi er essensielle ingrediensar for å legge til 
rette for heldige slumpetreff, på toppen av 
solid fagkunnskap.

Sjølv leitar fysikkprofessoren etter den 
mystiske mørke materien som utgjer rundt 
85 prosent av all materie i heile universet, men 
som ingen har funne eit einaste fnugg av enno.

– Eg ser etter teikn til ny fysikk i enorme 
mengder med data.

– Då er du vel ganske aktivt på jakt etter 
slumpen?

– Ja, du kan vel seie at dette er ein moderne 
måte å prøve å få til slumpetreff på.

For nokre år sidan trudde Raklev at han 
verkeleg hadde snubla over noko.

– Det var veldig spanande, og eg jobba 
steinhardt. Men det viste seg å ikkje vere 
noko. Det er problemet med å jobbe med 
haugevis av data, du kan alltid finne noko 
som berre ser litt rart ut, seier Raklev.

Å ikkje få til
– Dagleglivet som forskar handlar stort sett 
om å ikkje lukkast og å ikkje få til ting. Vi 
prøver å stille spørsmål som ikkje er gode 
nok til å få svar, og vi leitar stort sett i feil 
retning, seier Nils Chr. Stenseth, biologipro-
fessor ved UiO.

Han trur desse sidene ved forskarlivet 
fører til at dei som lukkast, blir ekstra obser-
vante på dei små lysglimta som viser seg, og 
gode til å sjå på alternative tolkingar av det 
som dukkar opp.

– Slik opererer eg i alle fall sjølv. Kvar gong 
vi ikkje får ting til, prøver eg å forstå kvifor. 
Då kan det dukke opp heilt uventa ting, seier 
Stenseth.

Éin gong sleit han med å skjøne seg på 
eit omfattande datasett om svingingar i 
bestanden av gaupe og hare i Canada. Han 
og kollegaane var sikre på at dynamikken 
hang saman med skogtypane. Det fekk dei 
ikkje til å stemme med data.

– Det var ein desperat situasjon. Vi hadde 
flotte data, men klarte ikkje å tolke dei. Eg 
hadde ein tanke om klimaeffektar i bak-
hovudet som eg lufta med ein kollega i USA. 
Dermed fekk eg tilsendt forsking om store 
svingingar i klima og korleis dei verkar på 
snø, ver og vind ulike stader. Svingingane 
i bestandane blei plutseleg enklare å forstå, 
fortel Stenseth.

Eit anna slumpetreff var den store svingen 
karrieren tok rundt tusenårsskiftet, då han 

tilfeldigvis sa ja til ein middag med medlem-
mer i eit forskarnettverk som digitaliserte 
data om svartedaudbakterien.

– I dag er eg ein av dei sentrale forskarane 
innan pestøkologi og evolusjon, seier Stenseth.

Han trur slumpetreffa spelar ei svært 
viktig rolle.

– Dette er ei underkommunisert side av 
forskingsprosessen. Forskarar stiller spørs-
mål om ting vi i utgangspunktet ikkje forstår, 
og då kan vi ikkje vite kva utfallet blir. Vi må 
vere opne, og forskarar må ha stor grad av 
fridom for å lukkast.

– Ekstremt tolmod
For Vestre var det naturleg å la det uventa 
ta over då ho slumpa til å sjå at proteinet ho 
studerte, hadde ei rolle i celledeling. Forska-
rar treng å gi seg sjølve rom til å følge nye 
spor, trur ho, trass i at det kan vere vanskeleg. 
Hadde ho hatt tunnelsyn eller veldig dårleg 
tid, ville ho kanskje oversett det uventa.

– Forsking er kjekkast når ein kan vere 
nysgjerrig og open og ikkje bestemmer seg 
på førehand for kva ein skal finne. Eg blei 
forskar fordi eg ønskte å forstå naturen rundt 
oss. Ikkje fordi eg hadde lyst på ei lang publi-
kasjonsliste, seier ho.

Samtidig kan det vere langt mellom auge-
blinkane då ein finn noko spanande. I dei 
store mellomromma er den neste viktige 
eigenskapen ekstremt tolmod, meiner Ves-
tre.

– Det du har funne, må visast veldig grun-
dig og på mange måtar – så du må berre 
bite tennene saman og kome deg gjennom 
analysane.

Sjølv har ho brukt veke etter veke på å sjå 
på filmar av celler som deler seg.

– Då handlar det om hardt arbeid og å vere 
systematisk, tolmodig og grundig.

Raklev understrekar at vitskapen først og 
fremst er ein samla innsats.

– Det er ikkje «eureka!»-augeblinkane som 
gir vitskapleg framdrift. I historiene vi fortel 
om dei, er det lett å gløyme arbeidet som 
ligg til grunn. Framdrifta skjer gjennom det 
vitskaplege samfunnet og lag på lag med 
kunnskap. Alle slumpetreffoppdagingane 
ville til slutt vist seg uansett, seier han.

Det er ikkje dermed sagt at det går an å 
bestille vitskapleg framdrift og bestemme 
på førehand korleis verda er.

– Alle ordentlege oppdagingar byrjar med 
«Hm, det var rart», seier Raklev. ●

Kor viktig trur du slumpe-
treff er i forsking?

 
PETTER FROST
direktør i Bioteknologi-
rådet
– Historia viser at 
slumpetreff er ein viktig 
del av store oppdagingar, 
ofte som noko uventa 

forskarane i utgangspunktet ikkje tenkte 
på. Nokre vil tolke uventa observasjonar 
som feil eller uønskte avvik, men dei 
skarpaste hjernane ser dette på ein 
annan måte.

INGRID 
STENSTADVOLD ROSS
generalsekretær i Kreft-
foreningen
– Slumpetreff er avgje-
rande i kreftfaget. For 
eksempel har cellegifta 

utspring i slump, kjemisk krigføring, 
verdskrig og sennepsgass! Også i 
moderne kreftforsking ser vi stadig 
slumpetreff, som når ein immunterapi 
viser seg å virke mot andre kreftformer 
enn han var utvikla for. 

KRISTIN HALVORSEN
direktør for CICERO 
Senter for klimaforsking 
og styreleiar i Forskings-
rådet.
– Det skjer kanskje ikkje 
så ofte, men når det 

skjer, kan ein finne oppsiktsvekkande 
viktig og banebrytande ny kunnskap. 
Det er viktig at forskarar har fantasi til å 
sjå nye innfallsvinklar, og at det er rom 
for grunnforsking der problemstillin-
gane ikkje er styrte av bestemte mål.

«Dagleglivet som forskar handlar stort sett 
om å ikkje lukkast og ikkje få til ting.

nils Christian stenseth
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storbritannia

CAMBRIGDE TJENTE PÅ 
SLAVEHANDEL

 Universitetet i Cambridge har ikke funnet beviser på at 
de selv eide slaver eller plantasjer direkte, men de har 
likevel hatt «signifikant fortjeneste» på slavehandel, 
ifølge en undersøkelse universitetet selv har utført. 
De har fått penger fra slavehandlere, investert i sel-

skaper som deltok i slavehandelen, og fått avgifter fra familier som 
eide plantasjer, skriver Reuters. Nå vil universitetet gi flere stipender 
til svarte studenter og bidra til mer forskning på slavehandel.

nigeria

Retten ber 
universitets- 
lektorer avslutte 
streiken

 ■ Forelesere ved de offent-
lige universitetene har strei-
ket siden februar for å få bedre 
arbeidsforhold. Arbeidsretten 
har krevd at streiken avslut-
tes, og Academic Staff Uni-
on of Universities (ASUU) har 
anket avgjørelsen. Nå krever 
ankedomstolen at streiken må 
være avsluttet i minst sju dager 
før anken kan behandles, skriver 
Reuters. Universitetsansatte i 
Nigeria streiker ofte, og nå har 
ASUU fått konkurranse fra en 
ny  fagforening som ønsker å av-
slutte streiken.

danmark

Motstand mot 
masterreform

 ■ Regjeringen i Danmark 
har foreslått at halvparten av 
dagens masterutdannelser 
skal gjøres arbeidsrettede, 
enten med en stor praksisdel 
eller som ettårige grader. Men 
nå har Moderaterne, Venstre, 
Radikale Venstre og Enheds-
liten sagt nei til de ettårige 
gradene. Dermed kan det bli 
vanskelig for Socialdemokra-
tiet å få flertall for forslaget, 
skriver Akademikerbladet. 
«Det kan godt hende at vi kan 
utdanne klokere, men vi går 
i feil retning om vi begynner 
med å utdanne kortere», sier 
Moderaternes leder Jakob 
 Engel-Schmidt (bildet).

hellas

Fraværende universitetspoliti
 ■ Greske myndigheter innførte et eget universitetspoliti for 

ett år siden, men universitetspolitiet er lite til stede på uni-
versitetene, skriver AFP, gjengitt på nettstedet Enca. De 1000 
politibetjentene skulle slå ned på kriminalitet ved fire univer-
siteter i Aten og Thessaloniki, men de ble også kritisert for å 
true streikende studenter. Det viser seg at de er dårlig trent og 
utrustet og må beskyttes av opprørspolitiet. Politi på campus 
er kontroversielt i Hellas blant annet fordi politiet hjalp mili-
tæret med å knuse et studentopprør under diktaturet i 1973.
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usa 

Opprop mot 
«vanskelig» kurs

 ■ Maitland Jones Jr, en prisvinnen-
de foreleser og lærebokforfatter i or-
ganisk kjemi, fikk et opprop mot seg 
fra 82 av de 350 studentene på et kurs 
han underviste på New York Uni-
versity. Kurset var kjent for å knuse 
mange drømmer om legeutdanning, 
skriver New York Times. Studentene 
mente at når så mange strøk eller fikk 
dårlige karakterer, skyldtes det un-
dervisningen og evalueringsformene. 
Professoren forsvarte kurset sitt, men 
før høstsemesteret begynte i år, sa 
universitet opp arbeidsavtalen hans. 
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iran

STUDENTER MOT REGIMET

 Kvinnelige studenter har en hovedrolle i protestene 
etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpo-
litiets varetekt, skriver Reuters. I Teheran ropte kvin-
nelige studenter «forsvinn» da president Ebrahim 
Raisi besøkte et universitet i byen idet protestene 

gikk inn i sin fjerde uke. Det har vært streiker ved over 60 uni-
versiteter, og angrepet på demonstrerende studenter ved Sharif 
University of Technology med skarpe våpen, tåregass og paint-
ball-pistoler har vekket internasjonal motstand. Mer enn hundre 
studenter ble arrestert, og flere skal ha blitt alvorlig skadet. 

Tåregass ble brukt mot demon-
stranter utenfor Universitetet i 
Teheran 1. oktober.
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ukraina

Vestlig bistand til 
ukrainsk forskning

 ■ Etter at Russland gikk til krig i 
februar, har ukrainske myndig-
heter flyttet penger fra det na-
sjonale forskningsfondet til 
forsvarsbudsjettet. EU-kommi-
sjonen har allerede etablert flere 
ordninger for ukrainske forske-
re. Nå foreslår to finansierings-
eksperter fra Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) 
at EU og USA gir fem millioner 
euro til forskningsfondet og til-
svarende til tre andre institu-
sjoner i Vest-Ukraina, skriver 
Science Business. 15 prosent av 
infrastrukturen for forskning og 
høyere utdanning i Ukraina er 
ødelagt på grunn av krigen. 

romania

Plagiat-anklaget 
minister trekker 
seg

 ■ Gravejournalisten Emilia 
Sercan har spesialisert seg på å 
avsløre plagiat, og 26. septem-
ber anklaget hun utdannings-
ministeren for å ha framstilt 
andres materiale som sitt eget 
i et universitetskurs han under-
viste i. Tre dager senere trakk 
han seg og blir dermed den an-
dre rumenske ministeren på 
under et år som trekker seg et-
ter plagiatanklager, skriver Uni-
versul.net. Også statsminister 
 Nicolae Ciuca har blitt anklaget 
for plagiat i doktorgraden sin, 
men han avviser anklagene.

brasil

Fallende forskningsfinansiering
 ■ I 2020 og 2021 var den samlede finansieringen fra Brasils to 

største forskningsfond, CNPq og CAPES, rundt 3,5 milliarder 
 realer (7 milliarder kroner) – den laveste summen siden 2009. 
De to  fondene har mistet 45 prosent av prosjektmidlene sine i lø-
pet av presidentperioden til Jair Bolsonaro, skriver Nature. Ifølge 
en tidligere utdanningsminister har Bolsonaro også kritisert uni-
versiteter for å være steder for sex og forvirring der studentene 
gjør alt annet enn å studere. Nå frykter eksministeren at offentli-
ge universiteter er så underfinansierte at de må stenge.
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I januar gikk flere professorer ved Universitetet i Sørøst-Norge 
(USN) hardt ut mot sin egen ledelse. I en kronikk i Khrono1 beskrev 
de en hierarkisk organisasjonsstruktur der det eneste organet med 
beslutningsmyndighet var universitetsstyret. All reell demokratisk 
innflytelse i form av styrer og utvalg var fraværende. «USN lever 
knapt opp til ideen om et universitet», skrev de, fordi det man-
glet «demokratisk dialog» og «arenaer som binder institusjonen 
sammen».

Slike vendinger kan mange bruke. Men en av USN-professorene 
bak kritikken har faktisk brukt tre tiår på å studere nettopp demokra-
tiske prosesser og lokalpolitiske arenaer. Og nettopp i Sørøst-Norge.

Da Halvard Vike2 studerte sosialantropologi tidlig på 90-tallet, var 
det vanlig å reise ut for å gjøre feltarbeid på eksotiske steder. Selv 
vurderte han Afghanistan og Pakistan.

– Men under et opphold ved USC Riverside i California unnfanget 
jeg ideen om å gjøre feltarbeid i Norge. Jeg ville utfordre ideen om at 
den eneste måten å erkjenne på er å oppleve «kultursjokket». Det slo 
meg at få hadde sett på spørsmål om demokratisk samfunnsendring 
fra et lokalt nivå – og at det mest interessante stedet å undre seg 
over det var i lokale nordiske sammenhenger, der lokaldemokratiet 
har sterke røtter.

Dermed endte Vike opp med å studere ved Universitetet i Oslo 
(UiO) og gjorde tidlig på 90-tallet feltarbeid i sin egen hjemby, Skien, 
og omkringliggende kommuner.

– Jeg studerte frivillige organisasjoner, partier og fagforeninger og 
var opptatt av hva som gjør at folk knytter seg til kollektiver og oppgir 
noe av sin individualitet. Som arbeiderne i Ulefoss sa: «Vi må ha éin 
stemme». De mobiliserte for å bekjempe nedskjæringer i de viktigste 
tjenesteområdene, som helse, sosial og skole. I Ulefoss mobiliserte 
«vanlige folk» mot «elitene». Og da snakket de om et stadig mer pro-
fesjonalisert lokalt byråkrati, i allianse med ordfører og formannskap, 
som ble mer opptatt av økonomisk husholdningsfornuft.

– Var det nytt?
– Før var det en forventning om at eldreomsorgen skulle bli som 
staten lovet, og dessuten at tjenestetilbudet skulle vokse, bli stadig 
bedre og nå flere over hele landet. Store deler av befolkninga har inn-
til nylig hatt stor tru på at myndighetene faktisk tar sine egne ambi-
sjoner helt på alvor. Fra et antropologisk ståsted kan vi kanskje si at 
tilliten har vært altfor stor. For staten har ingen vilje til å finansiere 
ambisjonene, samtidig som de heller ikke vil justere ambisjonene 
ned. Det er et nordisk fenomen, en kontrakt mellom myndigheter 
og folk om at velferdsstaten skal føres videre. Velferdsmodellen er 
en enorm suksess her, i den forstand at det ikke finnes noen kritikk 
mot den som blir grunnlag for alternative partier eller programmer.

– Men de blå skulle jo fjerne byråkratiet. Den såkalte haikjeften, 
figuren som viser flere eldre og færre arbeidstakere, skulle løses 
med pensjonsreform. Er ikke det forsøk på realitetsjusteringer?

– Som jeg forstår det, er det først og fremst argumenter om at vi skal 
klare å få «mer velferd for mindre» ved å bli mer effektive. Som jo er 
en fantastisk myte – og kanskje et ektefølt barn av velferdsstaten. En 
stor optimisme og naivitet om hva politiske myndigheter kan klare. 

– Hva betyr dette for lokalpolitikerne?
– De skal handle etter statens mål og har ytt stadig mer tjenester uten 
kontroll over betingelsene. Kommunene er blitt «statstjenere», som 
Harald Baldersheim3 kaller det.

– Men det var de ikke før?
– Jeg husker en kommune der formannskapet i 1994 bestemte at 
budsjettet måtte kuttes med rundt 20 millioner. Helse- og sosial-
utvalget mobiliserte, og Frp-representanten fikk med seg hele 
utvalget i det han beskrev som «et oppgjør mot elitepolitikere i alle 
partier». Ikke bare utvalget, men også de ansatte og deres organi-
sasjoner, mellomledere, brukerorganisasjoner og mange andre 
folkevalgte sluttet seg til mobiliseringen. Fram til ut på 90-tallet sa 
lokalpolitikerne om seg selv at «vi er representanter for de svake 
gruppene». De oppfattet den identiteten som i konflikt med det de 
kalte «rådmannsveldet» eller «økonomene i Rådhuset», som de 
kalte det lenge.

– Og sånn er det ikke nå?
– I en større kommune i 2021 ble helse- og sosialbudsjettet kuttet med 
over 20 millioner. De folkevalgte forholdt seg rolige og sa de skulle 
ønske de kunne unngått det, men at en ansvarlig økonomisk politikk 
var forutsetningen for gode tjenester. Kommunalsjefen var den som 
frontet saken i lokalavisene og sa at kvaliteten på tjenestene ikke ville 
reduseres fordi man skal ta igjen det tapte med «økt egenmestring». 

– Hvorfor ble det sånn?
– Lenge hadde sosionomer, lærere og sykepleiere stor selvstendig-

het og evne til å definere situasjonen. De førstelinjeansatte hadde 

Lokaldemokraten
Når folk ikke gidder å krangle på universitetene lenger, er det fare på ferde, mener Halvard Vike.  

Kanskje går det like ille som med kommunepolitikken.

Antropolog halvard vike  
i samtale med Bår Stenvik | Foto: Kateryna Lukina

– Jeg ble sjokkert over hvor 
lite innflytelse den kollegiale 

formen har her ved USN.

1 Vi krever mer autonomi og kollegial styring ved Universitetet i Sørøst, 20. 
januar. 

2 Professor ved Universitetet i Oslo i sosialantropologi fram til 2016, deretter 
ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har også jobbet ved Telemarksfors-
kning og forsket på temaer som lokaldemokrati, velferdsstat, helse og 
omsorg. Han er forfatter og redaktør av en rekke bøker, som Maktens sam-
vittighet (2013) og Politics and Bureaucracy in the Norwegian Welfare State 
(2018). Fra 2003 til 2009 var han leder for Norsk Antropologisk Forening. 3 Norsk statsviter og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
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 ▪ – Ideen om full kontroll fra toppen blir markeds-
ført som «moderne management», «nødvendig-
het» og «sunn fornuft», men i realiteten er det en 
sovjetisk idé, sier Halvard Vike.



kolossal appell hos lokalpolitikerne med å si at folk lider, og at de 
ikke får tilbudene de ble lovet. Nå snakker politikerne mer ut fra 
det som mange kaller «realisme», og sier «Vi må se de økonomiske 
realitetene i øyene».

– Det høres ut som en uenighet som hva som er den viktigste 
sannheten: budsjettet eller folks opplevde virkelighet?

– Ja, økonomien som et symbol på «helheten» og objektiv virkelighet 
har tatt over. 90-tallet var første gangen budsjetteknologien gjorde 
det mulig digitalt å vise et budsjett på en skjerm. Da kunne du vise: 
«hvis du flytter to sykehjemsplasser over til teknisk sektor og bruker 
de pengene på asfalt, …» og se utslagene med en gang. De første 
reaksjonene jeg husker i et formannskap som brukte det, var at: 
«Nå kan vi jo bli ferdige på en halvtime.» De viste en enestående 
begeistring over å se tallene så tydelig som en klar representasjon av 
virkeligheten. Og det var som om de politiske problemene forsvant.

– Det ble lettere å se bort fra det folk fortalte dem om virkeligheten 
der ute?

– Nettopp. Nå ser vi på samfunnet gjennom budsjettet, og diskusjo-
nen om kvaliteten, det faktiske innholdet, er via indikatorer. Men 
bare for noen tiår siden ble politikken nesten helt definert av kva-
litative erfaringsnære ting, av sosiale erfaringer. Noen ganger var 
de fordomsfulle og ufullstendige, men de var knyttet til virkelig 
erfaring og til gjensidige forpliktelser som folk hadde, og som ofte 
ble artikulert i de organisatoriske nettverkene i kommunene.

– Det høres også ut som dette griper inn i ideer om hva effektiv 
styring er? Hvorvidt alle kravene og tregheten i kommunene er noe 
som forsinker vedtak og forpurrer planer, eller noe som fyller en 
funksjon?

– Absolutt. Det ligger en enorm styrke i den tunge betydninga som 
kommunal politikk har hatt for hele den politiske ordenen i Norge og 
Norden. Den høye graden av tillit henger sammen med et intenst kon-
fliktnivå, som kan spille seg ut uten dominans fra hierarkier utenfra.

– At tillit kommer av konflikt: Det høres ut som et paradoks?
– Dette er en klassisk antropologisk innsikt4. Stein Rokkan5 kalte det 
«kryssende konfliktlinjer», og det kjennetegner Norden i høy grad. 
Selv små kommuner har ikke bare hatt konflikter definert av klasse, 
slektskap, religion eller språksak, eller bønder mot arbeidere – folk 
har vært medlem av en haug med organisasjoner samtidig. Det 
forklarer også at det har vært lite korrupsjon. Men konfliktnivået har 
vært undervurdert. Amerikanske og engelske samfunnsvitere som 
studerte Norden på 50- og 60-tallet, observerte at avstemninger var 
enstemmige i kommunene. På en måte var det sant – men det var 
etter alle de intense konfliktene og forhandlingene var unnagjort 
andre steder. Det er ikke så mange andre samfunn i verden der 
konfliktene har fått så fritt spillerom som i Norge. Og samtidig blitt 
så systematisert og effektivt uttrykt.

– Her kan det kanskje passe å spørre om du ser noen paralleller 
mellom utviklingen i det norske lokaldemokratiet og universitets-
demokratiet?

– Demokratiet i Norden har vært preget av at folk ikke bare har stått 
utafor og bedt om noe, men har hatt mange veier til innflytelse inne i 
institusjonene. Da jeg var ved SV-fakultetet i Oslo, hadde fagmiljøene 
mye innflytelse, gjennom instituttstyrer, valgte dekaner og fakultets-
styrer. Det gjorde det mulig å ivareta mye av den krafta som faglige 
fellesskap kan ha. Det kan også føre til store konflikter, og det var det 
også på SV-fakultetet. Men de ble kanalisert på en ganske interessant 
og produktiv måte som holdt linjestyringen noenlunde i sjakk.

– Hvordan?
– Når fakultetet fikk bevilget mindre ressurser, hadde institutt- og 

fakultetstyrene demokratisk autonomi nok til at vi kunne håndtere 
ressursfordeling på en måte som gjorde at det var mulig å komme 
til orde, og det var umulig for noen å dominere andre fullstendig. 
Selv de mindre fagene, som sosialantropologi, hadde stor trygghet 
innafor den ramma, med en mulighet til å bli hørt.

– Så selv om hvert institutt ikke følte at de fikk nok ressurser, opp-
levde de likevel at de hadde sjølråderett?

– Ja, det er et godt uttrykk.

– Du var professor ved UiO til 2016, da du gikk til Universitetet i 
Sørøst-Norge. Hvordan opplevde du forskjellen?

– La meg først si at det er mye spennende og meningsfylt her: Det 
er en institusjon som er tett på lokalsamfunnet, og som skaper 
mange interessante kontaktpunkter, med kommunen og andre 
institusjoner i nærheten – som offentlig sektor og kommunene, 
for eksempel i helse og omsorgstjenesten. For en som har jobbet 
mye med teoretiske problemstillinger i antropologi som kan bli vel 
abstrakte, er det veldig spennende å se hva som kan appellere til dem 
som driver med mer praktiske problemstillinger.

– Det er interessant å merke  
hvor utrolig raskt kulturen  
kan endre seg. Og trist.

4 Et klassisk ikke-norsk eksempel er ifølge Vike pathanerne i Afghanistan: 
voldsom konflikt på grunnivå med skiftende allianser, som utjevner seg på 
høyere nivå fordi skillelinjene går på tvers av hverandre.

5 Statsviter og sosiolog, kjent for å bygge opp sosiologi som fag i Norge.
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– Mye bra altså. Men?
– Men jeg ble sjokkert over hvor lite innflytelse den kollegiale formen 
har her ved USN. Institusjonen er veldig hierarkisk og har langt på 
vei vært preget av en insistering på at «sånn skal det være».

– Som du og dine kollegaer gikk til kamp mot med kronikken i 
Khrono?

– Ja. Nå er det et lyspunkt at rektor har signalisert at det skal opprettes 
fakultetsstyrer. Det kan virkelig bli en avgjørende endring. Men jeg 
har undret meg over hvorfor USN er så hierarkisk, og så lite åpen 
for kollegial innflytelse. Høgskolen i Telemark var lite hierarkiske. 
Der var det stor respekt for kollegial innflytelse, men kanskje var det 
mindre ved høgskolene i Buskerud og Vestfold. Det kan ha å gjøre 
med en sånn arv. Eller rett og slett at ledelsen har lite erfaring med 
å bli utfordret av faglige miljøer eller ikke tenker at faglig innflytelse 
er en naturlig del av et universitet.

– At de ikke ser nytten av det? 
– Ja, mitt inntrykk er at det har vært nødvendig å argumentere for at 
det er nyttig og viktig. Det hele blir redusert til «at en gruppe skal ha 
medvirkning» – det er liksom i tida. Men en hierarkisk form uten 
reell innflytelse er et enormt sløseri med kreftene. Et universitet 
handler om kapitalen som fagfolk er i fellesskap. De er ikke bare 
som noen som skal utøve undervisning og publisere artikler og 
svare på høringer, men noen som skal forme selve institusjonen. 
Det kan ikke skje på annet vis enn representasjon den faglige veien.

– Noen mener kanskje at det mest effektive er at de vitenskapelige 
ansatte først og fremst skal bruke sine ressurser til å skrive artikler 
og undervise?

– Jeg husker da instituttlederne ved SV-fakultet fra UiO var på 
besøk i København for 15 år siden. Da sa dekanen der at den nye 

generasjonen med vitenskapelig ansatte ikke har noen interesse for 
universitetspolitikk, de vil bare bli ansatt, gjøre forskerkarriere og 
gjøre jobben sin. Det var en fremmed ting for oss den gangen. Nå 
møter vi også her en kultur der en forventer at folk skal være lojale 
og vente på neste ordre. Eller svare på en høring. Jeg mener ikke 
å være sarkastisk, bare å beskrive. Det er interessant å merke hvor 
utrolig raskt kulturen kan endre seg. Og trist.

– Handler dette også om en maktkamp der professorene er redde 
for å miste innflytelse?

– Vi hører ofte om faren for «professorvelde», men jeg synes det er 
pussig å identifisere kollegiale demokratiske former med professor-
styre og nepotisme. Det er ikke noe empirisk grunnlag for det, og 
det er veldig ukritisk tenkt, når vi vet hva slags maktkonsentrasjoner 
som oppstår innen de institusjonene som har valgt bort demo-
kratiske former som kan korrigere makta. I et system der du er 
avhengig av å være lojal overfor ledelsen, får du mye lettere et pro-
fessorvelde. Da får du et lojalitetssystem som er individuelt, og 
folk blir personlig avhengige av hverandre. Det er dessuten naivt 
å tenke at ikke sentralstyrte institusjoner veldig fort begynner å 
realisere ambisjonene til dem som leder institusjonen, som ikke 
nødvendigvis er de samme som er bra for institusjonen.

– Hvilke da, for eksempel?
– Det kan være ønsket om å vinne i en konkurranse om å bli den 
beste lederen eller det beste universitetet. Andre interesser enn de 
gruppene som du er ansvarlig for. Kollegialt demokratisk organi-
serte institusjoner er den eneste formen vi kjenner som kan unngå 
det. Vi trenger mekanismer for kontroll med makta. Og de kan 
forsvinne i en institusjon som dette, akkurat som de kan forsvinne 
i en kommunal sammenheng. ●

 ▪ – Her er det gode folk, veldig usnobbete og mye interessant 
arbeid som dreier seg om å bygge bruer mellom fagmiljøer, sier 
Vike om USN. Her sammen med øvingslærer Marit Haugerud 
(med ryggen til) og lektorene Anne Grete Lund og Fjola Veliqi.
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FELTRAPPORT Hvordan arbeider forskere, og hva finner de ut? 
Feltrapport er Forskerforums faste reportasje fra forskningsmiljøer.

Putins omfavnelse av kirken og tradisjonelle verdier har ikke klart å vinne hjerter 
og sinn i den russiske befolkningen, viser forskningsprosjektet LegitRuss. Foto: NTB

Splittede russiske 
verdier

Hvilke verdier står høyt i kurs i dagens Russland? Det prøver Pål Kolstø å finne ut, 
men krigen har skapt problemer for prosjektet han leder. 

av Andreas Høy Knudsen
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Det sies at Russlands president 
Vladimir Putin er mer redd for 
protester fra sitt eget folk enn for 
atomangrep. Derfor har han gjort 

alt som står i hans makt, for å vinne oppslut-
ning i folket – uten at dette nødvendigvis 
har fungert.

– Ingen av oss vet hva Putin tenkte og 
følte da han gikk til messe med patriark 
Kirill på dagen for invasjonen av Ukraina, 
sier Pål Kolstø. Han er mangeårig professor 
i russlandstudier ved Universitetet i Oslo 
og leder forskningsprosjektet Verdibasert 
regimelegitimering i Russland, LegitRuss. 
En tverrfaglig gruppe spesialister fra Norge, 
USA, Danmark, Estland, Storbritannia 
og Russland prøver å forstå hvordan rus-
serne har tatt imot «neotradisjonalisme-
politikken» som Putin lanserte i 2012. Da 
satte han seg tilbake i presidentstolen etter 
å ha vært statsminister mens Dmitrij Med-
vedev satt som president. Med nye lover 
mot krenking av troendes rettigheter, for-
bud mot «propaganda overfor mindreårige 
for ikke-tradisjonelle seksuelle relasjoner» 
samt avkriminalisering av mildere former 
for vold i hjemmet ville Putin appellere til 
russernes nasjonalisme og konservative 
moralske verdier.

En kort stund
Etter ett mislykket forsøk fikk LegitRuss-søk-
naden toppkarakterer fra Forskningsrådets 
ekspertpanel. Da lå alt til rette for å oppnå et 
gjennombrudd i forståelsen av Putins spill 
med den russiske befolkningen, en kunn-
skap som i dag er blitt skremmende relevant.

– Vi fikk midlene vi trengte til å analysere 
verdikonservatismen på tre nivåer – det 
politiske og lovgivende nivået, meso-nivået 
med sivilsamfunnets mobilisering for og 
imot de tradisjonelle verdiene, og befolk-
ningsnivået, hvor vi har gjennomført flere 
meningsmålinger nasjonalt og i seks regi-
oner, forklarer Kolstø.

Et internasjonalt apparat av erfarne for-
skere og assistenter gikk i 2020 i gang med 

aktivitetene i LegitRuss-prosjektet. Spørre-
skjemaer ble laget for tusenvis av telefon-
intervjuer over hele Russland. Forskerne 
begynte å analysere demonstrasjoner, poli-
tiske taler, lovforberedende dokumenter, 
russiske medier og dagsaktuell forskning i 
og utenfor Russland. Gode bilaterale sam-
arbeidsforhold og et brukbart klima for 
forskning i Russland gjorde det mulig å 
innhente ny kunnskap – for en kort stund.

– Sivilsamfunnet var ikke dødt da vi star-
tet forskningsprosjektet, men det er det 
langt på vei nå, sier Kolstø.

Bakteppe for invasjonen
Utgangspunktet for LegitRuss-prosjektet var 
at alle regimer, også autokratier, forsøker å 
skaffe seg legitimitet i befolkningen. Dersom 
man ikke kan oppnå det gjennom frie valg, 
tyr man til andre metoder. Etter at hundre-
tusener gikk ut på gatene og protesterte mot 
Putin-regimet i 2011–12, har Kreml i stigende 
grad satset på å legitimere regimet gjennom 
konservatisme og «tradisjonelle verdier» i 
kombinasjon med økt undertrykkelse.

– Sivilsamfunnet har spilt en viktigere 
rolle enn man ofte har vært klar over. Da 
lovgiverne fikk innført nye straffer for vold 
i nære relasjoner, mobiliserte forskjellige 
grupper og ikke-statlige organisasjoner 
på begge sider. Foreldreorganisasjoner og 
krefter i kirken argumenterte med at staten 

ikke skal blande seg i familielivet. Dumaen 
(Russlands lovgivende forsamling, red. 
anm.) lot seg påvirke og gjorde endringer 
i loven, påpeker Kolstø.

Befolkningens støtte til Putin har variert. 
Oppslutningen som fulgte av Krim-annek-
teringen i 2014, var midlertidig, men den 
har aldri vært lavere enn drøye 50 prosent 
og er for tiden oppe i over 75 prosent, ifølge 
mer eller mindre pålitelige målinger.

Like før oppstarten av LegitRuss-pro-
sjektet i 2020 gjennomførte Russland en 
folkeavstemning om over 200 endringer i 
grunnloven. Ett av lovforslagene gikk ut på 
å nullstille Vladimir Putins antall president-
perioder, slik at han kan stille på nytt i 2024. 
Et annet lovforslag definerte ekteskapet 
som en pakt mellom mann og kvinne.

– Mange har oppfattet disse grunnlov-
sendringene som en innpakning av forsla-
get om å utvide antall presidentperioder 
for Putin, sier Kolstø. Han mener det er 
hevet over enhver tvil at regimet bruker 
konservativ verdipolitikk helt instrumen-
telt for å appellere til befolkningen. Kolstøs 
kollega, professor Henry Hale fra George 
Washington University i USA, går enda len-
ger ved å antyde at lovpakken markerer et 
konservativt skille som skulle underbygge 
Putins legitimitet – og som i ettertid kan 
tolkes som et bakteppe for Putins invasjon 
av Ukraina.

– Heldigvis fikk vi gjennomført 
telefonintervjuene før nedstengningen  

som fulgte av krigen.

R

Pål Kolstø, Universitetet 
i Oslo
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Splittet om religion
LegitRuss-prosjektet satte seg fore å under-
søke om de konservative lovene virkelig 
samsvarte med holdningene til russere flest.

– Heldigvis fikk vi gjennomført telefonin-
tervjuene før nedstengningen som fulgte av 
krigen, sier Kolstø. De foreløpige resultatene 
viser at 78 prosent mener Russland bør ha 
en statsideologi. 90 prosent oppgir en nega-
tiv innstilling til ikke-tradisjonelle seksuelle 
identiteter og homofilt ekteskap. Utover 
dette er bildet delt: Én av fire mener at den 
russiske ortodokse kirken bør ha politisk 
innflytelse, mens under halvparten mener 
ortodoks kultur skal undervises i skolene, og 
at religiøse institusjoner skal predike lydig-
het mot staten. 40 prosent sier seg enig i at 
«Russlands suksess er en del av Guds plan».

– Tallet er høyt hvis man sammenligner 
med samfunn i Vest-Europa, sier Kolstø.

Sekulære overlevende?
Den brede spørreundersøkelsen viste at 
oppslutningen om Putin selv var større enn 
støtten til de tradisjonelle verdiene. Hele 67 
prosent oppga at de har tillit til presidenten – 
en mye høyere andel enn andelen responden-
ter med konservative holdninger, ifølge Kolstø.

For å illustrere holdninger og verdier i 
det russiske samfunnet bruker professor 
Kolstø det såkalte Inglehart-Welzel Cultu-
ral Map, som måler kulturelle verdier langs 
hovedaksene «tradisjonelle vs. sekulære/
rasjonelle verdier» og «overlevelses- vs. selv-
realiseringsverdier» i en rekke land.

– Russerne plasserer seg høyt på sekulære- 
og overlevelsesverdier, men vi ser en viss 
bevegelse mot tradisjonelle verdier siden 
Putin ble president først gang, sier Kolstø.

Én forsker igjen
Den vellykkede innhentingen av empiri gjen-
nom spørreundersøkelsene skulle legge til 
rette for grundige kulturanalyser i tett dialog 
med russiske kilder – i Russland. Slik skulle 
det ikke gå. Da krigen begynte 24. februar, 
måtte LegitRuss-forskerne endre på det meste.

– Jeg må innrømme at jeg selv var blant 
dem som trodde at Putin ikke ville invadere 
Ukraina, selv etter at han hadde marsjert 
opp styrker langs grensene, sier Kolstø.

Hans eget delprosjekt om den ortodokse 
kirken, og de andre delprosjektene utenom 
spørreundersøkelsen, har forskerne nå 
tenkt å bruke to år mer enn planlagt på. Så 
langt har det ikke vært mulig å hente inn 
data lokalt.

– Min vanlige framgangsmåte er å skaffe 
oversikt og lese alt jeg kommer over hjem-
mefra, og så reiser jeg til Russland og kon-
takter kildene. Nå er regelen blitt at jeg må 
innhente skriftlig samtykke fra alle. Folk 
som tidligere ville ha slått av en prat, føler 
fort at det blir for offisielt, og at de kanskje 
kan bli mistenkt for å være «fremmede 
agenter», sier Kolstø.

Vanskene med å samle empiri hos rus-
serne forsterkes av tapet av vitenskapelige 
samarbeidspartnere lokalt. I dag har Legit-
Russ bare én forsker igjen på prosjektet i 
Russland.

– Vi kan ikke lenger reise dit på feltarbei-
der, og vi er derfor svært avhengige av vår 
kollega Olga Malinova i Moskva. Samtidig 
kan vi ikke betale henne for jobben hun gjør 
på grunn av sanksjonsregimet, sier Kolstø.

Vil kreve et generasjonsskifte
Professoren er rystet og overrasket over rus-
sernes angrep på Ukraina fordi det åpenbart 
ikke er i hverken Russlands eller Putin-regi-
mets interesser. Han mener det ikke er noe 
håp om å komme helt tilbake til situasjonen 
før 24. februar 2022.

– Vi skal kanskje tilbake til et «leve og la 

leve», litt som i sovjettiden. En annen mulig 
historisk parallell er nordmenns forhold til 
tyskerne etter 2. verdenskrig. Det krevde et 
generasjonsskifte før minnene fra okku-
pasjonen kom tilstrekkelig i bakgrunnen, 
påpeker Kolstø. Han anerkjenner ukrainer-
nes desperate situasjon og deres behov for å 
fordømme russere generelt i dag.

– Allikevel vil jeg gjerne bidra til å avkrefte 
oppfatningen av at alle russere er kollektivt 
ansvarlige, og jeg mener russere må få lov 
til å sitte musestille og ikke mene noe som 
helst. Det vil komme en ny generasjon som 
ser på Putin som historie – på begge sider 
av grensen, sier Kolstø, som planlegger å 
gjøre ferdig LegitRuss-prosjektet i løpet 
av 2024 – med eller uten fysisk tilgang til 
Russland. ●

Putins konservative verdipolitikk har 
ikke forent Russland, her fra en 
 støttemarkering for den fengslede 
opposisjonslederen Alexej Navalnyj 
i St. Petersburg i april 2021. 
Foto: Dmitri Lovetsky / NTB

Langt under halvparten av vanlige 
 russere ønsker at den ortodokse 
kirken skal være Putins støttespiller 
i stat og politikk, ifølge spørre-
undersøkelser i LegitRuss- 
prosjektet. Foto: NTB
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LOVNAD OM INNHALD:  
Det er så upresist å skrive engelsk.

ALDRI ANNA ENN SPRÅK

Ei brått frigjerande kappe
– Termen kappe er kort og kjend og gjev gode 
assosiasjonar til Harry Potter og Lynvengen, seier 
Marita Kristiansen.

Eg er uroleg for å skrive berre om ord vi misliker. Dei to språkeksper-
tane er urolege for å likne på dei to grinebitarske kommentatorane i 
Muppet Show, ein referanse ein truleg må vere ein gamal grinebitar 
for å ta. Uansett, eg fann eit ord som eg sjølv likte: kappe – teksten 
som omgjev enkeltdelane i ei artikkelbasert doktoravhandling. Men 
eg hadde ei uro på eit høgare nivå enn ekspertane: Eg var livredd for 
at smaken min var for banal. Så eg kviskra «kappe» fram i ein e-post. 
Dei svara ikkje, så eg gjekk ut frå at dei lo høgt og falskt seg imellom.

I mellomtida leita eg på internett, der nokon undra seg over om 
kappa var meint å vere eit samandrag, ei samanstilling eller saman-
skriving. Men eg tykkjer ikkje desse framlegga er dekkande.

– Kappa er vel på eit anna nivå, noko som omgjev resten, men ikkje 
dreg det saman?
kristiansen: Eg er samd. Samandrag finst i mange dokument, og 
det er ein essens av heile teksten. Kappa er meir omfattande. Og 
sjølv om du har ei avhandling med artiklar og kappe, må du ha eit 
samandrag! «Samanbindingsartikkel» er eit mykje tyngre ord, men 
er òg dekkjande: Ein bind saman arbeidet og presenterer det som 
noko som er relatert. Artiklane skal vere såpass tett i slekt at ein kan 
framstille dei som eitt verk.

– Kor kjem denne tydinga av kappe frå?
kristiansen: Akademia var ikkje fyrst med å bruke kappe som 
metafor. I termbasen ved Universitetet i Bergen fann eg til dømes 
korleis det er brukt i maritim sektor. Ei kappe kan vere «liten opp-
bygning med dør i akterkant til beskyttelse for en nedgang gjennom 
dekket på små fartøy».
Våge: Kappe som del av doktoravhandling trur eg vi har frå svensk, 
der «kappa» har vore vanleg lenge. Kappe er anvendeleg som metafor. 
Grunntydinga er eit klesplagg som omgjev hovuddelen – kroppen. 
Når ordet er brukt som metafor i akademia, er det teksten som er krop-
pen. Ifølgje termbasen til det svenske Universitets- og høgskulerådet 
er kappa «en inledande text som integrerar olika delar i en samman-
läggningsavhandling», som svarar til ei artikkelbasert avhandling. 
Men kvifor akkurat kappe, og ikkje jakke eller kåpe, som òg omgjev 
kroppen? Uansett passar kappe godt sidan ho er eit kjent klesplagg 
i den akademiske verda. Settedekanen bruker kappe på disputas …
kristiansen: … og doktorane har kappe når dei vert promoterte i 
Håkonshallen. Men grunnen til at det har vorte nettopp kappe, er at 
metaforen fanst frå før om noko som omgjev, som desse overbyg-
ningane på båtar.

– Kjedeleg at dei var fyrst ute på svensk. Men vi tek vel innersvingen på 
engelsk her? I den grad engelsktalande land har ein tilsvarande sjanger 
for artikkelbaserte avhandlingar.
Våge: Det har dei – i Storbritannia, USA, Canada og Australia.
kristiansen: Men på engelsk bruker dei berre omgrep som «intro-
duction» eller «summary chapters». Dei er mindre treffande, for 
introduksjon eller samandrag har ein jo òg i monografiar. Ei kappe 
er ei større overbygning.

Våge: Det er så upresist å skrive på engelsk!
kristiansen: Grunnen til at vi ler no, er at vi ofte får høyre at norsk 
ikkje er presist nok. Kappe er ein flott term, og etableringa har vore 
svært vellykka. Både eg og Ole har vore i terminologigruppa til 
Universitets- og høgskulerådet og har mykje røynsle med at ulike 
institusjonar utviklar lokale «dialektar». Nokre plassar står ordet i 
hermeteikn, som tyder på ei viss vegring, at termen ikkje er heilt 
offisiell enno. Men bruken er òg såpass formalisert at ordet ligg inne 
i forskriftene for kvar institusjon.

– I Forskerforum har det vore debatt om kriteria for ei kappe. Er termen 
presis nok?
Våge: Ein fordel med at omgrepet er noko upresist, er at ein kan 
forme kva ein legg i det, utan å vere for bunden.

– Er vagheita ein fordel for at termen oppnår hegemoni, medan 
ulempene kjem etter kvart sidan tolkingane er ulike?
Våge: Nja, er det sikkert at kappa skal vere lik i alle disiplinar?
kristiansen: Nei, ho skal ikkje det. No ser eg på nettsidene til 
NTNU om tilrådingane for ulike avhandlingsformer. Dei er ikkje 
dei same for ingeniørvitskap som dei er for arkitektur og design. Vi 
skriv ulike tekstar på ulike fagområde.

– Men passar alt mangfaldet du skildrar, innanfor ordet kappe?
kristiansen: Ja, funksjonen er den same. Ein skal binde saman eit 
sett med artiklar sjølv om dei ser ulike ut, i ulike fag.

– Fagnad for ordet, altså. Men kan den uakademiske omverda skjøne det?
Våge: Kanskje nokon kan tenkje at kappa berre er omslaget på 
avhandlinga.

– Er det òg ein fare for å vere innforstått og jålete? Dersom eg heldt på 
med ei kappe og var heime i Valle på haustferie, så hadde eg nok ikkje 
brukt ordet.
Våge: Er det betre å seie samanbindingsartikkel? 
kristiansen: Eg hadde kanskje sagt at eg arbeider med å sy saman 
dei ulike artiklane i ei doktoravhandling.
Våge: Du er i det same metaforiske landskapet med klesplagg! Og 
tekstil har same språklege opphav som tekst.
kristiansen: Eg tykkjer iallfall at det er frigjerande at ein har ein 
enkel, kort term som vi kan verte samde om, i staden for tunge 
uttrykk. Termen kappe er kjend og gjev gode assosiasjonar til Harry 
Potter og Lynvengen.

	✒ av kjetil a. brottveit
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MARITA KRISTIANSEN er terminolog ved Termbanken, 
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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20 NØTTER
a) I juni
b) 8000
c) Leiaren for Utdannings-

forbundet
d) Anna Rogstad
e) 75 prosent

a) Svart mamba
b) Eit apotek (slangen kring 

staven var symbolet til guden 
for lækjekunst i det antikke 
Hellas, Asklepios)

c) Basilisk
d) Hoggorm, buorm og slettsnok
e) Kaa

a) Windsor
b) Maria/Mary Stuart (eller Maria 

1 av Skottland)
c) 1837–1901 
d) Belize
e) George V

a) Ni
b) UiT Noregs arktiske universitet
c) Georg Johannesen
d) NORCE (Norwegian Research 

Company)
e) Frank Rossavik
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NORSKE LÆRARAR
a) Kva månad starta lærarstreiken 

som vart avslutta med tvungen 
lønsnemnd seint i september?

b) Og kor mange lærarar – 
avrunda til nærmaste tusen 

– var tekne ut i streik til slutt?

c) Kven er Steffen Handal, som 
uttalte at «dette er ein mørk 
dag. KS har vunne fram, og 
skulane tapte»?

d) Den første leiaren i Norges 
Lærerindeforbund var også 
lærebokforfattar, kvinnesaksfor-
kjempar og dessutan landets 
første kvinnelege stortingsre-
presentant. Kva er namnet?

e) Kor mange prosent av lærarane 
i grunnskulen er kvinner 
(margin: 5 prosentpoeng)?

SLANGAR
a) Kva er namnet på denne svært 

giftige slangen, som lever sør 
for Sahara og er den største 
giftslangen i Afrika?

b) Kva slags butikk står du truleg 
utanfor dersom emblemet på 
skiltet viser ein slange som 
snor seg kring ein stav?

c) Kva for fabeldyr – med eit 
namn som kan minne både om 
eit kyrkjebygg og om ei krydder-
plante – blir iblant omtalt som 
ein slangekonge, andre gonger 
som ei blanding av slange, 
drake og hane?

d) Nemn minst to av dei tre 
slangane som lever i Noreg.

e) Kva heiter den digre slangen 
vi møter i Rudyard Kiplings 
Jungelboka?

FRÅ AKADEMIA
a) Kor mange senter for framifrå 

forsking (SFF) fekk til saman 
tildelt 1,4 milliardar kroner frå 
Forskingsrådet i september?

b) Ved kva for utdanningsin-
stitusjon finn vi Fakultet for 
biovitskap, fiskeri og økonomi?

c) Kva for forfattar og professor 
i retorikk handlar Alfred 
Fidjestøls nye biografi Innerst i 
hjertet har jeg min forstand om?

d) Kristin Wallevik gjekk nyleg av 
som sjef for eit forskingsin-
stitutt etter søksmål om låne-
bedrageri. Instituttet har elles 
vore i hardt vêr fordi nytilsette 
må overføre opphavsretten til 
eiga forsking til arbeidsgivaren. 
Kva heiter instituttet?

e) Kva for aviskommentator med 
master i internasjonal politikk 
har nyleg gitt ut boka De 
korrekte, der han åtvarar mot 
identitetspolitikk og woke- 
aktivisme?

b) Kva heitte denne 
omstridde dronninga, 
som regjerte i Skottland 
frå 1542 til 1567 og vart 
halshoggen i 1587?

DET BRITISKE 
MONARKIET
a) Nyleg avdøde Elizabeth II kom 

frå slekta Sachsen- Coburg-
Gotha, men kva vart dette 
namnet endra til i 1917?

c) Nemn eit år i det som blir kalla 
viktoriatida.

d) Kva for land i Mellom-Amerika 
heitte tidlegare Britisk Hondu-
ras, har engelsk som offisielt 
språk og har den britiske 
monarken som overhovud?

e) Kva heitte far til Elizabeth II 
som sat på trona under den 
første verdskrigen?
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TI KJAPPE

Mannen som røyker brislinger
Hvis du er i Stavanger og får lyst på røykt brisling, bør du lese her.

Om man skulle finne på å besøke Norsk 
hermetikkmuseum i Stavanger den 
første søndagen i måneden, får man 
servert varm brisling direkte fra ovnen, 
røykt på den tradisjonelle måten, akku-
rat slik Stavangers hermetikkindustri 
gjorde det før i tiden.

– Men på sommeren røyker vi hver 
tirsdag og torsdag. Da blir det litt mye. 
Da klarer jeg ikke å spise sardiner fra 
boks før ut i september, sier røyker Erik 
Hennum-Bergsagel.

– Men hva jobber du med ellers?
– Jeg skriver forskningsartikler, tar vare 
på samlingen og formidler om herme-
tikkindustrien. Akkurat nå fotograferer 
jeg gjenstander til databasen vår for å 
vise fram det vi har av utstyr, hermetikk 
og iddiser.

– Iddiser?
– Ja, det er papiretiketten som ble satt 
på sardinboksene som ble eksportert. 
Det var en vanvittig variasjon, alt etter 
marked, språk og så videre. Vi har 11 500 
iddiser. Det er litt å holde styr på, og det 
tar litt tid å registrere.

– Hvilke iddiser har dere i samlingen?
– Vi har en boks med oksekjøttsuppe, 
som Roald Amundsen hadde med seg 
til Sydpolen i 1911. Det som i dag heter 
Nofima, testet boksen i 2002. Innhol-
det var fullstendig spiselig.

– Hvor viktig har hermetikkindustrien 
vært for Stavanger?

– For å trekke fram noen tall: I 1915 ble 
det eksportert hermetikk tilsvarende 
350 millioner standardsardiner bare fra 
Stavanger havn. I 1918 var 72 prosent 
av industriarbeiderne tilknyttet sardi-
nindustrien eller støttenæringer, som 
eskefabrikker, den grafiske industrien 
som utformet etikettene (altså iddi-
sene), eller agenturvirksomheter som 
importerte olivenolje.

– Var det bare sardiner i hermetikkbok-
sene på fabrikkene i Stavanger?

– Det var det viktigste produktet. Men 
når du spiser noe, så kan jeg garantere 
at det har vært på boks på et eller annet 
tidspunkt. Under andre verdenskrig 
forsøkte de for eksempel med hermeti-

serte måker. Jeg kan avsløre at det ikke 
ble noen suksess.

– Hva tok knekken på hermetikkindus-
trien i Stavanger?

– One-lineren på fest er at kjøleskapet 
kom, men det er litt mer komplisert 
enn som så. I 1972 gikk vårt nest største 
marked, Storbritannia, inn i EU. Det 
førte til en toll på mellom 20 og 25 
prosent på norske sardiner. Det var en 
effektiv måte å bli priset ut av markedet 
på. På samme tid devaluerte USA, vårt 
største marked, dollaren. I lærebøkene 
på den tiden stod det at en dollar var 
verdt 7,14 kroner, men nå ble den deva-
luert til 5,50. Det var kort fortalt herme-
tikkfabrikkenes vei ut av markedet.

– Noen faste spørsmål. Hva ville du gjort 
hvis du besatt posten som forsknings- 
og høyere utdanningsminister?

– Jeg ville kollapset av ansvaret. Jeg 
kunne sikkert gitt litt råd og innspill 
og vært med i et utvalg, men jeg hadde 
ikke passet til jobben.

– Hva er den viktigste boka i ditt 
 akademiske liv?

– Nå kommer det en lang og fin tittel: 

Anders Haalands hovedoppgave fra 
våren 1980: Tvangskartellisering av den 
norske hermetikkindustrien i mellomkrigs-
tiden. Et grundig stykke arbeid som tar 
for seg bransjen på alle tenkelige måter, 
og som jeg stadig kommer tilbake til.

– Hvordan vil du karakterisere  
kontoret ditt?

– Selvfølgelig skinnende reint og ryddig, 
i hvert fall i mitt hode. Men det stem-
mer ikke helt. Det er lettere kaotisk, 
med mye bøker og iddiser på pulten 
og kasser med andre iddiser som skal 
vurderes til inntak.

– Hvor tenker du best?
– På en lang sykkeltur gjennom Jær-
strendene med havet på den ene siden 
og Høg-Jæren på den andre siden. Da 
spinner tankene: på iddiser, utviklingen 
av hermetikkindustrien og den neste 
utstillingen.

	✒ av lina Christensen

ERIK HENNUM-
BERGSAGEL

Medlem i Forskerforbundet ved 
Museum Stavanger 

 stilling  
fagansvarlig og røyker ved  
Norsk hermetikkmuseum  
ved Museum Stavanger

utdanning  
master i historie fra  

Universitetet i Bergen

Erik Hennum-Bergsagel åpner en herme-
tikkboks som Roald Amundsen hadde med 
til Sydpolen. Boksen inne holdt oksekjøtt 
og var spesiallaget til ekspedisjonen av 
Stavanger Preserving Co. Foto: privat
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Teppet opp for 
 dramaets utvikling
Historien om vestlig teater er effektivt og godt fortalt, 
men hvorfor må den utstyres med barnesikring?

I 
et rom fullt av folk står en kvinne 
urørlig. Ved siden av henne ligger 
det diverse ting: en fjær, en saks, 
en ladd pistol. Kvinnen, som heter 
Marina Abramović, skal stå der i 
seks timer, forteller assistenten hen-
nes, men så får ikke publikum vite 

mer. Etter en stund griper noen fatt i fjæra 
og kiler kvinnen; andre tar saksa, og snart 
står kvinnen der helt naken. Urørligheten 
provoserer. Hva med pistolen? Jo, til slutt må 
assistenten gripe inn når en fra publikum 
setter den mot kvinnens hode.

Vi leser om denne scenen i boka Teater-
historie, skrevet av teaterviter Lars Harald 
 Maagerø. Her åpner hvert kapittel med en 
scene betegnende for kapittelets tema, og 
gjennom dette grepet får leseren anledning 
til å være med inn i handlingen, og også inn 
i andre tider og kulturer. Det er et godt grep. 
Ja, det er spennende med disse korte skissene, 
som kan bli rystende også, sånn som med 
eksempelet over. Der får vi slengt i fleisen 
hvor krakilsk det går an å bli når man ikke 
hele tiden får en respons på egen tilstede-
værelse. Vi makter det ikke, ser det ut som, 
og er det fordi vi mangler en indre identi-
tet? Det går det an å reflektere over. Ja, men 
burde vi kanskje blitt advart om det rystende 
på forhånd? Her er i hvert fall en advarsel: Vi 
kommer tilbake til det spørsmålet.

Vi følger historiens gang i boka, og det er 
Vestens teaterhistorie det handler om. Når 
begynner man da? Ikke med antikken, slik 
jeg hadde tenkt, men et sted i Spania for 
35 000 år siden, og da skal vi inn i en hule, 
liksom få en hulelignelse. Men så kommer 
antikken, og etter det går det slag i slag, med 
kjente merkelapper som middelalder, renes-
sanse, romantikk og realisme. Boka skrives 
ut fra noen få, men basale kjennetegn ved 

de forskjellige epokene og teaterformene. I 
korte riss skildres sammenhengen mellom 
de historiske forholdene og kunstens respon-
ser. Det gjøres effektivt og oversiktlig, og det 
er hele veien lettlest. For enhver som har sett 
en del teater, men som sjelden leser om tea-
tret, er dette interessant lesestoff. Det er en 
innføringsbok mange kan ha glede av.

Forfatteren peker tydelig på den historiske 
utviklingen. Han viser hva som til enhver 
tid er nytt, for eksempel hvordan moralspil-
lene i middelalderen legger grunnlaget for 
mer sekulære teatre i renessansen (byr på 
underholdning), hvordan teatret får en sam-
funnskritisk funksjon gjennom commedia 
dell’arte, og hvordan ideen om den fjerde 
veggen gjør at det skapes en usynlig mur mel-
lom skuespillere og publikum (som brytes 
i eksempelet innledningsvis). Og selvsagt 
følger vi utviklingen i tankene omkring 
skuespillerstil – skal replikkene utsies dekla-

matorisk eller ved å leve seg inn i karakterens 
følelser? Og hvordan skal kroppen brukes?

Forfatteren har hele veien et utenfrablikk. 
Det er dette som skaper enkelheten og over-
sikten, men innimellom balanserer teksten 
på kanten mot det banale. «Det var ekte men-
nesker og ekte liv som skulle vises på scenen», 
blir vi fortalt i forbindelse med naturalismen. 
Først mot slutten, når vi har kommet frem 
til vår tid, glipper utenfrablikket noe. Nå blir 
det «vanskeligere og vanskeligere å definere 
teaterlandskapet», skriver Maagerø (men 
presenterer det like fullt gjennom ti punk-
ter). Verden er blitt stor og mangfoldig, og 
som svar på det fremstår nå teatret som et 
«komplekst fenomen».

Maagerø understreker teatrets plass i 
samfunnet, og dermed understreker han 
også ansvaret: «Teatret er en inngripen 
i menneskers liv». Men hvor langt skal 
man gå i å være ansvarlig? Det spørsmålet 
gjelder naturligvis også for en som skriver 
bøker, og kanskje særlig slike som også er 
rettet mot unge studenter. Maagerø advarer 
innledningsvis om «praksiser og holdninger 
som er uforståelige eller til og med støtende 
eller forkastelige ut fra verdiene som ligger 
til grunn for vår forståelse av verden». Han 
varsler om at kvinneroller før 1600-tallet ble 
spilt av menn, og forteller om eksempler på 
antisemittisme og rasisme. Vi må derfor være 
kritiske, sier han så, men sier ingenting om 
at historien kanskje også har en del å lære 
oss, slik vi også kan av holdninger vesensfor-
skjellige fra våre egne. Jeg reagerer på dette 
fordi det blir banalt, og fordi det blir så viktig 
å forklare seg i forkant, slik at ingenting et 
lite øyeblikk skal kunne oppleves vanskelig 
eller uforståelig. Virker det paternalistisk? 
Ja, som om han ikke stoler på sine lesere. Og 
når vi så kommer til det misogyne, blir det 
veldig godt forklart og derfor lite å la seg støte 
av. Abramović-eksemplet nevnt i starten er 
mye heftigere.

Så hopp over avsnittet Teater i samfunn, 
men les resten av boka, og etter det tenker 
jeg det dukker opp en lyst til å gå på teater – 
nettopp fordi det kan virke inngripende.

av Aasne Jordheim

«Hopp over avsnittet Teater 
i samfunn, men les resten av boka, 
og etter det tenker jeg det dukker 

opp en lyst til å gå på teater.»

Lars Harald Maagerø
Teaterhistorie. Vestens teater gjennom tidene

Universitetsforlaget, 2022
232 sider

Veil. pris: kr 379
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USAs  
identitetskrise

En god innføring i det amerikanske 
politiske systemet, men boken mangler 

dybde i samtidsanalysen.

Hilde Eliassen Restad 
Det amerikanske paradokset  

Cappelen Damm Akademisk, 2022
280 sider

Veil. pris: kr 449

For deg som trenger en samlet fremstil-
ling av USAs politiske system – også sett 

i et historisk perspektiv – er Det amerikanske 
paradokset et godt, norskspråklig alternativ. 
Hilde Eliassen Restad, førsteamanuensis ved 
Institutt for statsvitenskap og internasjonale 
relasjoner ved Oslo Nye Høyskole, gir oss 
en fint strukturert innføring i historiske og 
nyere forhold.

For dem som følger den politiske og 
samfunnsmessige utviklingen i USA, er 
det kanskje spesielt første del som er opp-
klarende. Boken gir en lettfattelig innføring 
i amerikansk historie og tar utgangspunkt 
i hvordan paradoksene tittelen viser til, er 
skrevet inn i USAs fødsel: på samme tid 
frihetssøkende men slavebindende, liberal 
men etnisk rensende. Så følger gode utleg-
ninger av den føderal-politiske strukturen, 
det skiftende forholdet mellom de to store 
partiene og utviklingen av både presiden-
tembetet og høyesteretts voksende politiske 
makt. Innføringen i valgsystemet over there 
er dessuten oppklarende for dem av oss som 
sliter med å følge alle stikkordene som preger 
den amerikanske politiske diskursen i dag – 
for eksempel om hvordan «den amerikanske 
eksepsjonalismen» er innskrevet i amerika-
nerens selvbilde: USA som et historisk unikt 
prosjekt. Eliassen Restad gir oss en god over-
sikt over USAs historisk-juridiske grunnlag 
og i tillegg landets mentale landskap.

Gir hjelp til å 
 kaste seg utpå

En bok som på oppmuntrende vis loser 
deg gjennom skriveprosessen.

Jan Storø
Skriv en fagbok! En bruksbok for deg  

som skal skrive sakprosa
Fagbokforlaget, 2022

204 sider
Veil. pris: kr 369

 

Det renner en stri strøm av bøker om skri-
ving gjennom landet. De siste årene er 

det særlig fagbokskriving vi kan få hjelp til: 
Hvordan formidle fag på en interessant og 
levende måte? Og vel så viktig, hvordan legge 
opp løpet slik at man ikke mister motet på 
veien? Jan Storø, dosent ved institutt for sosi-
alfag ved Oslomet (og filmkritiker i Khrono), 
guider oss gjennom prosessen fra A til Å. Det 
vil si at vi begynner med tvil og ender med 
korrektur og tips til hvordan man kan være 
med og markedsføre egen, nyutgitt bok. Et 
nærliggende spørsmål er selvsagt om vi tren-
ger enda en slik bok. Har denne boka noe 
de andre ikke har? Eller er det som med for 
eksempel kokebøker, at vi knapt kan få nok, 
fordi det er hyggelig å bla seg gjennom noe 
man kan tenke vil kunne lede til noe fint, og 
som man nesten allerede har nådd når man 
sitter der og blar?

Boka til Storø er egentlig litt koselig. 
Tonen er inviterende, forfatteren gjør bruk av 
du-form, og ikke minst, han snakker til oss ut 
fra en innsikt om hva det vil si å være en som 
ønsker å skrive en bok, men som vegrer seg. 
Forfatteren prøver å snakke til hele personen 
når han presenterer det håndverket som det 
å skrive er. Han forholder seg til både iver og 
frustrasjoner, og «la oss derfor rydde i dette 
landskapet», kan han si. Han byr på en innle-
velse i situasjonen, går leseren i møte – som 
han kaller for skriver – ved å forsøke å gi oss 
det siste, lille dyttet. Dette gjør boka til noe litt 
annet enn andre bøker om skriving.

I begynnelsen snakker han mye om vik-
tigheten av bevisstgjøring: «Hvorfor skriver 
jeg?». Han kommer med noen spørsmål og 
skjemaer som kan være klargjørende, og 
hvis man tar seg bryet med dette, kan det 
vise seg å være fruktbart senere i prosessen 
også, kanskje på tidspunkt når tvilen igjen 
dukker opp. Det kan være lurt å gjøre noen 
litt vonde ting først, med andre ord, som for 
eksempel å skrive baksidetekst eller ved hjelp 
av 18 punkter tenke over hva som er formålet 
med boka du vil skrive. Og hva slags type 
fagbok er det du vil skrive?

Storø har selv lest mange bøker om skri-
ving. Han viser stadig til andre forfattere, og 
selv om han også viser til William Zinsser 
(On writing well), glemmer han å kreditere 
ham for tanken som sier at ord gjør en jobb 
(driver frem handling, skaper rytme, binder 
elementer sammen). Uansett, dette er en 
interessant tanke, som har med språklig 
bevissthet å gjøre, og Storø er innom dette 
også. Han er opptatt av prosessene, enten det 
handler om å komme seg videre i arbeidet, 
få et stoff til å kommunisere eller forsøke 
å binde sammen teori og praksis. Storø 
kommer selv fra et praksisfag og har noen 
perspektiver å by på her.

Når teksten er godt i gang og det er tid 
for redigering, får vi også nyttige tips. Hva 
gjør man med en passasje man ikke er 
helt fornøyd med? Storø er god på å være 
motiverende, så lenge det ikke handler om 
tyngre skrivesperrer. Der er han for lettvint. 
Det samme gjelder for kreativ skriving – på 
det feltet strekker ikke denne boka til. Det 
er tradisjonell fagformidling som er Storøs 
utgangspunkt, og slik er denne boka utfor-
met også. Den er oversiktlig og lettlest og 
fortjener absolutt en plass blant de andre 
kokebøkene!

av Aasne Jordheim

«Storø er god på å være motive-
rende, så lenge det ikke handler 

om tyngre skrivesperrer.»

R
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Bokens siste del prøver å ta pulsen på 
utviklingstrekk i samtidens amerikanske 
politikk. Den lykkes med å gi overblikk over 
viktige hendelser de siste to tiårene og har 
et spesielt fokus på den politiske polarise-
ringen – og medienes rolle i den pågående 
intensivering av kulturkrigen – som vi alle 
har vært og er vitne til. Dessverre syns jeg at 
denne delen ikke bringer særlig mye dybde 
til stoffet. Har man fulgt sånn passe nøye 
med på amerikansk politikk (noe som synes 
nesten uunngåelig i det norske presseland-
skapets forelskelse i en konfliktfull politiske 
arena), er det ikke så mye nytt som bringes 
til torgs. Men det er kanskje heller ikke for-
målet, og jeg skal derfor være forsiktig med 
å ønske meg en annen bok en den jeg har i 
hendene. Som en røff gaid til USAs politiske 
historie, systemer og nåværende landskap er 
boken absolutt leseverdig. 

Eliassen Restads bok munner ut i 
betraktninger om en spesifikk amerikansk 
identitetskrise og påpeker noe som synes 
påtrengende viktig: at polariseringen er 
asymmetrisk. Høyresiden har, med Trump 
som gallionsfigur, beveget seg betraktelig 
mer mot høyre enn det venstresiden har 
beveget seg mot venstre. Dette er den største 
skavanken vi er vitne til i den politiske og 
kulturelle utviklingen, ikke bare i USA. Det 
synes for meg ganske klart at utviklingstrek-
ket også gjelder mer hjemlige forhold, og 
at Eliassen Reistads analyse er universell: 
«Om politikere og velgere er blitt mer poli-
tisk ekstreme eller bare mer ideologisk kon-
sekvente, er resultatet uansett en mer […] 
polarisert virkelighet.» Dette kan tjene som 
en påminnelse om at alle politiske systemer 
sliter med å finne den rette balansen mel-
lom liberale idéer og illiberale motkrefter 

– og at historien skrives i sanntid. Med vår 
hjelp.

av Kjetil Vikene

Feltarbeid  
på livet løs

 
En engasjerende biografi om han som 
fant en avgjørende bit til evolusjons-
teorien. Men biografen selv kunne 

gjerne trådt tydeligere fram.

 
Markus Lindholm 
Barbeint i Amazonas. 

Historien om Alfred Russel Wallace 
Spartacus, 2022 

249 sider 
Veil. pris: kr 449

Man blir nesten skamfull der man sit-
ter i sin lune stue og leser Barbeint i 

Amazonas, mens Alfred Russel Wallace i 
vitenskapens navn legger ut på den ene mer 
hasardiøse ekspedisjonen etter den andre. 
Vi er på midten av 1800-tallet. Unge, britiske 
Wallace tar seg fram, ikke bare gjennom 
Amazonas, men også til det sørøstlige Asia, 
til så urørte områder som råd er, ofte i en 
sprukken holk. Man kjenner myggen bite, 
malariafeberen herje i kroppen og magen 
slå seg vrang, sovende under lekk tak – om 
det i det hele tatt er et tak der ute i jungelen. 
Wallace var fattiggutten og outsideren som 
mot alle odds ble en av grunnleggerne av 
vitenskapen biologi. Ja, han skal ved sin død 
i 1913 ha vært verdens mest siterte vitenskaps-
mann og etterlot seg et enormt kildemate-
riale, med feltnotater og brev som er gull i 
en biografs hender. Spørsmålet er bare om 
han selv tar overhånd i boka som Markus 
Lindholm, professor i naturfagsdidaktikk ved 
Steinerhøyskolen, har skrevet om Wallaces liv.

«Få er klar over at Charles Darwin ble slått 
på målstreken», heter det i innsalgsteksten 
til Barbeint i Amazonas. Men helt ukjent 
er vel ikke den historien? Det har kommet 
flere bøker på norsk de siste 10–15 årene om 
Darwin og evolusjonsteorien, blant annet av 
Erik Tunstad og Dag O. Hessen. En kjapp 
sjekk viser at også her fortelles det om Walla-
ces bidrag i utviklingen av seleksjonsteorien. 
Men det var altså Darwin som ble den som 
skrev Artenes opprinnelse.

Det er ikke få dyr som tas av dage under-

veis, det være seg fugler, biller, sommer-
fugler og andre skapninger, med British 
Museum som endestasjon – hvis de altså 
ikke havner i Wallaces private samling. 
For Wallace er en samler, av døde dyr og 
levende tanker. Lindholm forteller effektivt 
og poengtert om hvilke rådende teorier som 
fantes om evolusjon i Wallaces samtid, som 
Wallace så går i dialog med og tenker videre 
rundt. Han ser den store variasjonen i natu-
ren rundt seg og grubler. Til slutt finner han 
den manglende biten i evolusjonsteorien, 
den som forklarer variasjon gjennom å 
vise at de individene som best tilpasser seg 
omgivelsene, i større grad får videreført sine 
egenskaper til neste generasjon sammenlig-
net med gjennomsnittsindividene.

Lindholm er en dyktig formidler av et 
omfattende stoff, men jeg savner en tyde-
ligere distanse til Wallaces selvframstilling, 
slik at Lindholm trer tydeligere fram som 
biograf og ikke bare en gjenforteller. Lind-
holm har for eksempel valgt å forenkle 
Wallaces språk, og det er sympatisk tenkt. 
Men når språkdrakten i sitatene fra Wallaces 
egne tekster er gjort så lik Lindholms eget 
språk og det er langt mellom fotnotene, blir 
det rett og slett vanskelig å se forskjell på de 
to. Jeg synes Lindholm blir for beskjeden! 
Det er vel en grunn til at man ikke bare gjør 
det enkelt og oversetter det Wallace skrev av 
reiseskildringer, brev og selvbiografi? Mer 
enn hundre år skiller tross alt forskerens og 
formidlerens tekst. I det mellomrommet 
finnes det godt med plass som Lindholm 
gjerne kunne ha breiet seg mer i, tenkt 
litt mer høyt, for slik å tre tydeligere fram 
som forfatter. At han mot slutten tar et steg 
tilbake og sier noe om Wallace som sam-
funnsaktivist, kvinnesaksforkjemper og 
idehistoriker, er fint, men det kjennes mer 
som et vedheng enn som selve historien om 
Alfred Russel Wallace.

av Siri Lindstad

«Oppklarende for de av oss 
som sliter med å følge alle stikk-

ordene som preger den amerikan-
ske politiske diskursen.»

«Jeg synes Lindholm blir for 
beskjeden! Det er vel en grunn 

til at man ikke bare gjør det enkelt 
og oversetter det Wallace skrev 

av reiseskildringer, brev og 
selvbiografi?»
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DARWINISME HAR ALLE HØRT OM. Men få er klar over at  

Darwin ble slått på målstreken. Dette er historien om 

Alfred Russel Wallace, Europas første backpacker og 

med-oppdager av seleksjonsteorien. Sammen med  

Darwin grunnla han biologien – vitenskapen om livet. 

 

Wallace kom fra fattige kår, men fikk tidlig ambisjoner 

om å løse evolusjonens gåte. Han padlet kano med urfolk  

i Amazonas, bodde blant hodejegere på Borneo og seilte 

blant pirater til Papua Ny-Guinea. Han studerte dyr og 

planter, drøftet menneskets evolusjon og ble en viktig 

stemme i samfunnsdebatten mot slutten av 1800-tallet, 

med kampsaker som antimilitarisme, kolonialisme- 

kritikk og kvinnesak. Wallace tenkte egen rådig og kreativt 

og lot seg hele livet lede av dyp nysgjerrighet.  

 

Ved sin død var Wallace verdens mest siterte vitenskaps-

mann, og han ble en av arkitektene bak de verdiene som 

skulle bli retningsgivende ved inngangen til det 21. år-

hundre. Markus Lindholm forteller historien om en mann 

verden neppe har sett maken til.
H
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«Midt foran meg vendte den hodet 

mot meg, stoppet et øyeblikk og 

stirret tilbake, før den langsomt 

snudde og forsvant i krattet. Synet 

var så overveldende at jeg ikke rakk  

å bli redd. Jeg hadde møtt det  

mektigste og farligste dyret på det 

søramerikanske kontinentet. Sola 

holdt akkurat på å gå ned, og jeg 

fant det klokest å snu.» 

 

Fra Wallaces Amazonas-reise.
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Det illiberale 
Europas historie
Denne svært velskrevne boken er en dyster påminnelse om 
at det liberale demokratiet ikke kommer av seg selv.

 T
imingen kunne knapt vært mer 
passende for denne boken. 
Med høstens valg i Europa er 
det all grunn til å være bekym-
ret for Europas utvikling: Den 
neo-fascistiske politikeren og 
journalisten Giorgia Meloni 

og hennes «Italias brødre» (sic) vant i Italia, 
og en ny regjering i Sverige trenger støtte 
fra valgets nest største parti, nasjonalisten 
Jimmie Åkessons Sverigedemokratene. I 
Storbritannia ble nylig den euro-skeptiske 
Thatcher-epigonen og brexiteeren Liz Truss 
innsatt og avsatt som statsminister. Jeg legger 
til Marine Le Pens veletablerte franske Nasjo-
nale Front og Østerrikes ulike høyrenasjona-
listiske regjeringskoalisjoner de siste årene. 
Så fremt man ikke lider av religiøse sverme-
rier om hvordan sterke menn og kvinner skal 
redde oss fra forvitrede familieverdier, farlige 
homofile og andre utskudd, bør vi kanskje 
alle erkjenne at disse strømningene er gan-
ske skremmende, og at de kort oppsummert 
representerer anti-modernistiske trusler mot 
idéen om et liberalt demokrati.

Elisabetta Cassina Wolff er førsteama-
nuensis i historie ved Universitet i Oslo og 
dessuten tilknyttet C-REX, Senter for ekstre-
mismeforskning. Boken hennes trekker 
trådene fra slutten av 1700-tallet og går nøye 
gjennom de viktigste utviklingstrekkene for 
nasjonalistiske og høyreradikale strømninger 
i Europa frem til 2019. Noen valg må hun 
ta, skriver hun – og utelukker både kommu-
nismen og religion fra sin fortelling selv om 
hun er innom dem i små drypp. Hvordan 
boken hadde blitt seende ut også med disse 
perspektivene, kan jeg bare spekulere i – men 
all den tid politiske partier med et tydelig 
kristent verdigrunnlag ofte har spilt på lag 
med høyrekreftene, er dette kanskje bokens 
(eneste) svakhet.

Cassina Wolff tar oss fra den franske revo-
lusjon og 1800-tallets fin de siècle til før- og 
mellomkrigsårenes nasjonalistiske roman-
tikk – med den italienske fascismen som 
historisk kasus par excellence – via medie-
tidsalderens populistiske versjoner av høyre-
radikalisme på tampen av forrige århundre 
frem til det transnasjonale utrykket som den 
finner i dag. Fortellingen bæres av konflik-
ten mellom optimistiske opplysningsidealer 
og antidemokratiske strømninger. Boken 
er svært grundig og faglig sterk så vidt jeg 
kan bedømme, presis i begrepsbruken og 
ikke minst kirurgisk i sine utlegninger. Det 
muligens viktigste poenget (for meg) er at 
nasjonalistiske og høyreradikale strømninger 
kanskje først og fremst er et middelklassefeno-
men. Det er altså ikke de lavere klassene som 
utgjør høyreekstremismens grobunn, men i 
stedet er deres offer.

Én passasje oppsummerer godt hovedtrek-
kene i den populistiske høyreradikalismen 

som kjennetegner de partiene som denne 
anmeldelsen begynte med, og som er samti-
dens versjon av en lang historisk tråd: «krav 
om en utvidelse av politistyrker i hjemlan-
det, eller at problemer som narkotika og 
prostitusjon først og fremst anses som en 
sikkerhetstrussel, ikke som et helsemessig 
eller økonomisk problem», med krav om 
«strengere dommer og mindre rettigheter til 
kriminelle, men også mer disiplin i familier 
og skoler», «motstand mot moderniserings-
prosesser i samfunnet» og «vekt på tradisjo-
nelle verdinormer, derav et tradisjonelt syn 
i for eksempel familiepolitikk og følgelig 
homofiliskepsis.»

Ta for eksempel Victor Orbán i Ungarn: 
Han har åpent – og med stolthet – vedkjent 
seg sitt styresett som illiberalt etter oppskrif-
ten over og også utrustet det med en folkelig 
renhetstanke, et eksplisitt jøde- og innvand-
ringshat, total kontroll på mediene og et sko-
lepensum som fjerner «uønskede» hendelser 
fra Ungarns historie. Boken kan stå som en 
kraftig korreks til Janne Haaland Matlarys 
blåøyde bok Demokratiets langsomme død, som 
jeg anmeldte tidligere i år, der hun langt på 
vei stiller seg på Orbáns side av historien – i 
hvert fall går hun langt i å «forstå» ham.

Som historisk oppslagsverk er boken svært 
nyttig og som katalog og tilbakevisning av 
de mange konspirasjonsteoriene som flore-
rer, likeså. Men bokens største styrke er den 
geografiske og politiske kartleggingen av høy-
reradikalismen og nasjonalismens status i vår 
egen nåtid. Det er også heller ingen grunn til 
å fornekte det faktum at det også i vårt eget 
land finnes anti-liberale krefter som allerede 
er tatt inn i varmen – og Cassina Wolff er 
også innom disse underveis. Jeg gjør forfatte-
rens dystre avslutning til min egen og mener 
boken «minner oss om hvor skjør støtten til 
liberale, egalitære og demokratiske verdier 
egentlig kan være hos både politikere og i den 
offentlige opinionen, og om hvor dypt ønsket 
om radikale ultranasjonalistiske løsninger 
kan sitte hos deler av befolkningen. Den 
liberale moderniteten er et pågående arbeid, 
og lite tyder på at prosessen er irreversibel.»

av Kjetil Vikene

Elisabetta Cassina Wolff 
Nasjonalisme og høyreradikalisme i Europa 

1789–2019 
Cappelen Damm Akademisk, 2022

310 sider
Veil. pris: kr 499

«Boken kan stå som en 
kraftig korreks til Janne 

Haaland Matlarys blåøyde bok 
Demokratiets langsomme død.».
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Verdiar for livet

«Professor Schreiner holder demonstrasjon for fullsatt Auditorium 13», heiter det 
i arkivteksten til dette biletet frå 1914. Det er henta frå Museum for universitets- 
og vitskapshistorie ved Universitetet i Oslo, og arkivteksten fortel vidare: «Han 
sitter mellom to bord med menneskekadaver på. Disse er dekket med laken over 
hode og bein. På bord i midten står en undervisningsmodell av en brystkasse.»

Kristian Schreiner var professor i anatomi og styrar ved Anatomisk institutt 
ved Universitetet i Kristiania/Oslo frå 1908 til 1945, fortel Store norske leksikon. 
Ifølgje same kjelde var Schreiner ein inspirerande førelesar. Slik vart det formulert 
av professor Otto Lous Mohr i nekrologen over Schreiner: «Schreiners innsats i 
den anatomiske undervisning er et kapitel for seg. Fra det øyeblikk han kom inn 
i auditoriet eller på disseksjonssalen, var studentene under hans inspirerende 
personlighets makt [...] Alle som har hatt professor Schreiner til lærer, har mottatt 
verdier for livet, og med dette mener jeg noe mer enn kunnskaper i anatomi.»

Foto: ukjent / Museum for universitets- og 
vitskapshistorie ved Universitetet i Oslo
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I 
Khrono 17.september skriver dosen-
tene Hallås, Orvik, Sæle og Dons om 
manglende likeverdighet og status 
mellom de to toppstillingene i akade-
mia: professor og dosent. De påpeker 

at det kreves «nye og radikale tiltak», og at 
de to ulike løpene bør føre til den samme 
stillingsbetegnelsen. Ved gjennomgang av 
kriteriene for ansettelse og opprykk i ulike 
stillinger innen akademia fremkommer 
tydelige forskjeller. Jeg er prinsipielt ikke 
uenig i at man kan velge å gå inn for én topp-
stilling innen akademia. Men da mener jeg 
at veien dit må være lik for alle. I tillegg kan 
dette kreve en justering av forventninger og 
krav som stilles til en slik toppstilling. 

Professor – dosent
Forskrift om ansettelse og opprykk i under-
visnings- og forskerstillinger fastsetter 
generelle kriterier for ansettelse i undervis-
nings- og forskerstillinger ved institusjoner 
under lov om universiteter og høyskoler. Her 
er det to ulike paragrafer for opprykk til hen-
holdsvis professor og dosent.

For ansettelse/opprykk til professor 
kreves «[v]itenskapelig nivå i samsvar med 
etablerte internasjonale eller nasjonale 
standarder», mens kravet for dosent er «[d]
okumentert omfattende forsknings- og 
utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot 
yrkesfeltet» og «[d]okumentert omfattende 
pedagogisk utviklingsarbeid og annen peda-
gogisk virksomhet av høy kvalitet».

I tillegg kreves det for professorstilling doku-
mentasjon av følgende:
• grunnleggende kompetanse for under-

visning og veiledning på universitets- og 
høyskolenivå

• kvalitetsutvikling i egen undervisning og 
veiledning over tid

• bred erfaring med veiledning, fortrinnsvis 
på master/ph.d.-nivå

• deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet 
i fagfellesskap

For dosentstilling kreves det i tillegg «rele-
vant praktisk-pedagogisk kompetanse på 
grunnlag av utdanning eller undervisning 
og veiledning» samt høyere kvalifikasjoner 
innen ett eller flere av områdene:
• ledelse av forsknings- og utviklingsprosjekt
• tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging
• omfattende samarbeid med nærings- og 

samfunnsliv for utvikling av studietilbud 
og forsknings- og utviklingsvirksomhet

• yrkeserfaring av særskilt karakter og rele-
vans fra nærings- og samfunnsliv

• yrkeserfaring av særskilt karakter og rele-
vans fra kulturlivet

• oppbygging av vitenskapelige samlinger

Førstelektorløpet
De nevnte dosentene fremhever også at 
førstelektorløpet ikke er nevnt i forbindelse 
med gradsstrukturen for høyere utdanning: 
bachelor – master – ph.d. Førstelektor er 
derimot nevnt i forskriften om ansettelse 
og opprykk, på linje med tilsvarende stilling 
for kandidater med doktorgrad (førstea-
manuensis). For ansettelse og opprykk til 
førstelektorstilling kreves «dokumentert 
relevant praktisk-pedagogisk kompetanse 
på grunnlag av utdanning eller undervisning 
og veiledning» samt:
• dokumentert omfattende forsknings- og 

utviklingsarbeid (eventuelt kunstnerisk) 
som i kvalitet og 

• omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå 
for en doktorgradsavhandling eller

• spesielle kvalifikasjoner innenfor under-
visning eller annen pedagogisk virksomhet 

De ulike utdanningsinstitusjonene har egne 
kriterier for ansettelse og opprykk til stilling 
som førstelektor. Universitets- og høgskole-
rådet har utarbeidet en veiledende retnings-
linje for søknad og vurdering av søknad om 
opprykk til førstelektor etter kompetanse. 

Her står det at: «Opprykk til førstelektor er 
en karrierevei for ansatte med omfattende 
forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot 
profesjons- og yrkesfelt, og omfattende peda-
gogisk utviklingsarbeid». Tidsberamming 
anslås til minimum samme omfang som en 
doktorgrad, tre år. Videre påpekes det at «Rela-
teringen til doktorgradsavhandling innebærer 
ikke en akademisering av stillingen, men 
angir arbeidsmengde og nivå på arbeid som 
skal ligge til grunn for en slik stilling». For 
førstelektorløp påpekes det at: «I større grad 
(enn for en doktorgrad) må fokus rettes mot 
dokumentert og reflektert praksis, eller hva 
man kan betegne som ‘utøverkunnskap’».

I tilsvarende veiledning til dem som vil 
søke opprykk til førstelektor presenteres de 
ulike elementene en søknad om opprykk 
skal inneholde. Dette er 1) CV, 2) Artikler, 
bøker og kapitler, 3) Rapporter og annen 
dokumentasjon og 4) profileringsdokument. 
Under «Artikler, bøker og kapitler» angis det: 
«Det er ikke selvstendig krav til disiplinba-
sert, vitenskapelig publisering for kvalifise-
ring til førstelektor, men det vil kunne styrke 
søknaden». Søknaden om opprykk vurderes 
av en kommisjon sammensatt i henhold til 
gitte kriterier, hvor minst én av deltagerne 
skal ha kompetanse over førstestillingsnivå, 
det vil si enten professor eller dosent. 

Doktorgrad
Den mest åpenbare forskjellen mellom stil-
ling som førstelektor eller førsteamanuensis 
er krav om doktorgrad eller ikke. De ulike 
universitetene har sine egne forskrifter for 
graden ph.d. (philosophiae doctor). Basert 
på disse kan en samle noen fellestrekk som 
går igjen de fleste steder: 
• Kandidaten må ha karakteren A eller B på 

sin masteroppgave (noen setter også krav 
til gjennomsnittskarakter) for opptak til 
doktorgradsprogrammet.

• Ph.d.-utdanningen er tidsbegrenset, oftest 
enten til tre år fulltid eller seks år med 50 
prosent, og utdanningen utgjør 180 stu-
diepoeng totalt.

• Av dette utgjør 30 studiepoeng en opplæ-
ringsdel med obligatoriske og valgfrie kurs 
de fleste steder.

• Kandidaten må ha finansiering for hele 
perioden. Dette medfører for de aller fleste 
den største utfordringen.

• Utdanningen avsluttes med fremstilling 
av en avhandling som enten en monografi, 
eller (nå mer vanlig) en sammenstilling 
av flere arbeider/artikler. Disse artiklene 
skal ha en sammenheng – som presen-
teres i den såkalte «kappen». Kravene til 
antall artikler og status for disse (publisert, 
akseptert eller innsendt) varierer noe fra 
sted til sted. 

«Skal man kreve både pedagogikk og vitenskapelig 
toppkompetanse hos én og samme kandidat?»

Én toppstilling i akademia?
Bør stillingene professor og dosent samles til én toppstilling? 
I så fall må veien dit være lik for alle, mener kronikkskribenten.

av Ann-Chatrin Linqvist 
Leonardsen, professor ved 
 Høgskolen i Østfold / Uni-
versitetet  Sørøst-Norge og 
forsker ved Sykehuset Østfold

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.
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• Avhandlingen vurderes av en bedøm-
melseskomite, sammensatt etter fast-
satte regler. Alle medlemmene skal ha 
en doktorgrad. 

• Etter godkjent avhandling må kandida-
ten gjennomføre en prøveforelesning 
over et tema bestemt av bedømmelses-
komiteen. Prøveforelesningen må være 
godkjent før disputas.

• Etter godkjent prøveforelesning kan 
kandidaten gjennomføre sitt offentlige 
forsvar av avhandlingen (disputas).

Etter gjennomført doktorgrad kan kan-
didater søke opprykk til stilling som 
førsteamanuensis. Her stiller forskriften 
blant annet krav om dokumentasjon for 
gjennomført eget program (minimum 
200 timer) / relevante kurs og egen prak-
tiske undervisning og at kandidaten har 
opparbeidet grunnleggende ferdigheter 
innen planlegging, gjennomføring, eva-
luering og utvikling av undervisning og 
veiledning.

Motstridende signaler?
Dosentene i Khrono-innlegget skriver: «I 
dag er det omtrent 15 titler som brukes om 
faglige stillinger ved universitet og høgsko-
ler. Selv ansatte kan ha problemer med å 
skille disse fra hverandre. Det er på høy tid 
å forenkle dette, og et godt sted å begynne 
er å samle dosent og professor til én topp-
stilling». Samtidig skriver de: «Ved HVL 
(Høgskulen på Vestlandet, red.anm.) erfa-
rer vi at førstelektor-dosent-løpet bygges 
ned, mens PhD-professor-løpet styrkes. 
Tidligere hadde vi et førstelektorprogram, 
som med et pennestrøk ble lagt ned, til 
tross for at det fungerte svært godt». For 
meg blir dermed innlegget noe uklart. Vil 
de beholde to ulike løp med henholdsvis 
doktorgrad og førstelektorstilling, men at 
begge disse veiene skal føre til den samme 
toppstillingen? Eller ønsker de egentlig 
førstelektorløpet tilbake? 

Hva er veien å gå? 
For professorer er altså veien tradisjo-
nelt mastergrad – doktorgrad – førstea-
manuensis –professor. For dosenter er 
tilsvarende mastergrad – førstelektor – 
dosent. Dagens forskrifter viser tydelige 
forskjeller i krav for ansettelse og opprykk 
i respektive stillinger. Jeg mener at inn-
holdet i disse kravene tilsier at man skal 
ha ulik kompetanse for å fylle de ulike 
rollene. For meg fremstår førstelektor/
dosent som veien til en pedagogisk topp-
stilling, mens doktorgrad/førsteamanu-
ensis/professor fremstår som veien til en 
vitenskapelig toppstilling. Så kan man 
kanskje heller diskutere om dette er en 
hensiktsmessig todeling, eller om man 
skal kunne kreve både pedagogisk og 
vitenskapelig toppkompetanse hos én og 
samme kandidat?

La de små diamant ene leve!

Hvordan åpner du 
en PDF-fil? Ved å 
dobbeltklikke, ikke 
sant? Så enkelt var 

det ikke alltid. I hvert fall ikke 
hvis du ville lese en artikkel du 
hadde publisert i et tidsskrift 
fra forlaget SAGE. Filen du fikk 
fra SAGE, var beskyttet. Først 
etter flere bekreftelsesvinduer 
og en sikkerhetssjekk kunne 
du åpne artikkelen. Du kunne 
ikke lagre filen, kopiere eller 
sende den til andre uten å 
betale ekstra.

De store kommersielle for-
lagene har tjent seg søkkrike 
ved hjelp av slike kunstige 
barrierer til kunnskap. Men 
tidene har endret seg. I 2008 
fikk jeg og andre bloggere 
som skapte blest om SAGEs 
framgangsmåte, høre at vi 
hadde urealistiske drømmer 
om åpen tilgang. Disse drøm-
mene er blitt mainstream.

Bør vi være fornøyde? Når 
vi ser isolert på tilgangen til 
tidsskriftartikler, kanskje det. 
Ser vi på hele systemet, kan 
vi finne nok argumenter for 
at implementeringen av åpen 
tilgang i Norge og deler av 
Europa gjorde vondt verre. 
Hvorfor? Fordi «man» har 
valgt å bruke pengene sine på 
mektige kommersielle forlag 
med deres utvannede versjon 
av åpen tilgang (også kalt 
«gull åpen tilgang»). Hvor-
for utvannet? Jo, forlagene 
flyttet bare betalingsmureren 
fra leseren til forskeren. I 
stedet for overprisede abon-
nementer krever de nå over-
prisede publiseringsavgifter. 
Forskerne kan måtte punge ut 
med mellom 20 000 og 100 

000 kroner per artikkel. Lite 
er igjen av ånden fra den tid-
lige Åpen-tilgang-bevegelsen. 
Målet var demokratisering av 
forskning ved å frigjøre den 
fra kommersielle interesser.

Samtidig må «diamantene» 
i tidsskriftsverdenen – som 
drives etter den ekte modellen 
for åpen tilgang uten avgifter 
for lesere eller forfattere («dia-
mant åpen tilgang») – leve 
fra hånd til munn. Forordet 
i siste utgave av Medicine 
Anthropology Theory har 
derfor tross all sin entusiasme 
en dyster tone angående tidss-
kriftets tilstand. Det ser også 
ut til at forskerne har begynt 
å orientere seg vekk fra «dia-
mantene». Artikkelvolumet 
har gått ned i takt med at 
volumet i tidsskrifter med 
forfatterbetaling har gått opp, 
leser vi i Kjerstin Gjengedals 
reportasje «Prisen for open 
tilgang» i Forskerforum nr. 
8/22.

Utviklingen henger sam-
men med en annen trend: I 
skyggen av betalingsmurens 
fall har forlaget Elsevier gjort 
som Google. De utvidet forret-
ningsmodellen. Google har ved 
hjelp av nye tjenester fått kon-
troll over det vi gjør og tenker. 
Elsevier ønsker den samme 
kontrollen over vitenskapen. 
Forskerne skal låses inne i 
Elseviers univers fra den første 
prosjektideen til publiserin-
gen. Elsevier har derfor kjøpt 
opp populære verktøy som 
referanseverktøyet Mendeley 
samt overvåkings- og analyse-
verktøy. Det er ikke forsknin-
gen Elsevier er opptatt av, men 
brukerdata: Hvem leser eller 

publiserer hva? Hva søker vi 
på? Hvem kommuniserer med 
hvem? Elsevier selger dataene 
videre, blant annet til det beryk-
tede amerikanske grensepoli-
tiet ICE. Datainnsamlingen er 
blitt så omfattende at Det tyske 
forskningsrådet (Deutsche For-
schungsgemeinschaft, DFG) 
måtte rope varsku i fjor. Over-
våkningen setter forskningsfri-
heten på spill, mener DFG. 

«Slaget» er ennå ikke tapt for 
«diamantene» – i hvert fall hvis 
vi gir dem mer oppmerksom-
het. Hva med å spre kunnska-
pen om deres eksistens og dele 
gode artikler? I sosialantrop-
ologien dominerer de fortsatt 
(antallmessig). De er spredt 
over store deler av kloden og 
er ofte flerspråklige og opptatt 
av å motvirke Europa- og USA-
sentrismen innen akademia. I 
sammenslutningen Libraria 
utarbeider de sin egen visjon 
om åpen tilgang. 

Se også sak om åpen tilgang 
på side 12.

«I stedet for overprisede abonnementer 
krever de nå overprisede publiseringsavgifter.»

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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KJØNNSBALANSE: Etter at 
resultatene fra Samordnet opp-
tak ble kjent, har det vært mange 
bekymrede oppslag om vedva-
rende og til dels økende kjønnsuba-
lanse i rekrutteringen til mange 
fag. Blant dem som har fått studi-
eplass, er 60,7 prosent kvinner og 
bare 39,3 prosent menn. Innenfor 
noen områder som medisin og 
helse og real-, ingeniør- og datafag 
er kjønns ubalansen til dels vesent-
lig større, med klar kvinnedomi-
nans innenfor det førstnevnte 
feltet og klar mannsdominans på 
det andre. Det er bred enighet om 
at noe bør gjøres. Det som finnes 
av tiltak, er stort sett knyttet til fag 
med stor overvekt av menn. Også 
forskningen har vært mest opptatt 
av mannsdominansen innenfor 
real-, ingeniør- og datafag og av 
forsøk på å endre dette. Kvinnedo-
minerte fag er lite studert og i liten 
grad gjenstand for tiltak. Dette må 
endres dersom vi skal unngå at 
høyere utdanning skal fortsette å 
være sterkt kjønnsdelt.

Vi trenger altså forskning på 
kvinnedominans på lik linje med 
forskningen på årsaker til at real-, 
ingeniør- og datafag er manns-
dominert. Samtidig kan denne 
forskningen og erfaringene med 
tiltak for å rekruttere flere kvinner 
til disse fagene brukes til å identi-
fisere noen læringspunkter som 
universitets- og høgskolesektoren 
som helhet kan dra nytte av når 
de skal utforme tiltak for en mer 
kjønnsbalansert rekruttering 
innenfor fag med stor ubalanse. 
Vi vil fremheve fire overordnede, 
praktiske læringspunkter.

Læringspunkt 1: Ha fokus på 
inklusjon. Det viktigste er at til-
tak rettes inn mot å gjøre studiet 
attraktivt for den underrepresen-
terte gruppen. Det kan kreve mer 
forskning for å klargjøre dette. 
Vi vet fra tidligere forskning at 

rykter om ekskluderende studie-
miljø, kjønnsdiskriminering og 
stereotype forestillinger om hva 
som passer for kvinner og menn, 
hindrer inkludering av den under-
representerte gruppen. Slike ryk-
ter må håndteres, men samtidig 
er det viktig å finne ut av hva som 
kan motivere denne gruppen til å 
søke på studiet.

Læringspunkt 2: Det er viktig å 
kombinere flere typer tiltak. Ett 
enkelt tiltak er sjelden tilstrekkelig. 
Vi anbefaler fire strategier som har 
vist seg som særlig fruktbare: a) å 
gi en oppriktig, tydelig og utvety-
dig invitasjon til dem man ønsker 
å rekruttere, slik at de føler seg 
velkomne, b) å bidra til at de som 
er motivert og kvalifisert, i større 
grad blir tatt opp, c) å identifisere 
og tydeliggjøre hva som er bra 
med studiet, på måter som treffer 
målgruppen, og d) å iverksette til-
tak for å hindre frafall blant den 
underrepresenterte gruppen. Det 
kan handle om å øke kvaliteten 
på studiet og se kritisk på under-
visningsmetoder og faginnhold, 
herunder å luke bort bruk av 
kjønnsstereotypier. Frafall er uhel-
dig fordi det bidrar til dårlig rykte. 

Eksempel på tiltak er:
Invitasjon: De mest vellykkede 

prosjektene for å rekruttere kvinner 
til realfag har kommunisert veldig 
tydelig at fagmiljøet både ønsker 
og trenger kvinner. En måte å 
kommunisere dette på er å bruke 
ressurser. Både på å gjøre budska-
pet godt nok kjent, i forskjellige 
kanaler, men ikke minst gjennom 
mange praktiske tiltak for å få flere 
kvinner til å søke. Et eksempel er 
Ada-prosjektet ved NTNU. Det har 

i en årrekke invitert kvinnelige 
søkere til NTNU i én uke for at de 
skal bli kjent med studentbyen og 
studiene. Her møter de potensielle 
rollemodeller, studiet og får prøve 
seg med teknologiutvikling, som 
robot-bygging og lignende. Kanskje 
viktigst av alt er at de blir kjent med 
hverandre. Det gjør at terskelen for 
å takke ja til å starte på et mannsdo-
minert studium blir lavere. 

Adgang: Prosjekter som har 
lyktes i å rekruttere og beholde 
kvinner, har ofte gjort konkrete 
tiltak for å utvide eller lette 
adgangen til studiet, enten ved å 
rekruttere blant nye grupper, for 
eksempel ved å tilby kompetanse-
hevingskurs i forkant eller å endre 
opptakskriteriene. Ved NTNU 
opprettet man i 1997 ekstra studi-
eplasser på datastudiet, øremerket 
for kvinner. Sammen med god 
markedsføring bidro dette til en 
betydelig økning i kvinneandelen. 
Det ga igjen et godt grunnlag for å 
bygge et sosialt miljø for kvinner 
på studiet. Kvoten ga en umiddel-
bar, men også langvarig effekt på 
kjønnsbalansen fordi den økte 
kvinneandelen gjorde det mer 
attraktivt for kvinner å søke seg 
dit. Studiet fikk et bedre rykte.

Motivasjon: Studiet må presen-
teres på en måte som skaper fag-
lig så vel som sosial motivasjon. 
Bredde og mangfold er viktige 
stikkord. Å viser frem bredden i 
hva faget kan brukes til, er viktig. 
Men inklusjonstiltak bør også for-
søke å skape motivasjon utover det 
faglige. For eksempel gjennom å 
promotere gode og mangfoldige 
studentfellesskap gjennom tiltak 
som legger til rette for at søkere 
blir kjent med hverandre i forkant 
av samt under studiene, og ved at 
fagmiljøer setter av ekstra ressur-
ser som kan brukes til å bygge et 
sosialt miljø. Kvaliteten på slike 
tiltak er vesentlig, og de må være 
gjennomtenkt og favne bredt. 

Kvalitetsheving: Forskning har 

vist at å øke kvaliteten på under-
visningen kommer alle til gode, 
men også at dette særlig gagner 
grupper som er underrepresen-
tert, og som er usikre på om de 
passer inn på studiet. Aktuelle 
tiltak er å sette de beste undervi-
serne til å undervise på de laveste 
nivåene, i tillegg til å bruke mer 
ressurser på undervisning. 

Læringspunkt 3: Å bedre kjønns-
balansen er i seg selv et viktig 
inklusjonstiltak. Dette kan høres 
ut som en tautologi, men hand-
ler om å skape det vi kan kalle 
en kritisk masse av dem som er 
i mindretall, det vil si så mange 
at de ikke oppfatter seg som en 
minoritet, og kan utvikle felles-
skap. Det kan gjøres gjennom kvo-
tering eller tilsvarende virkemidler, 
noe som har vist seg å ha positive 
ringvirkninger for videre rekrut-
tering. En ofte oversett effekt av 
forbedret kjønnsbalanse er at det 
bidrar til å skape større takhøyde 
for forskjellighet og dermed 
bedrer vilkårene for andre former 
for mangfold. Et større mangfold 
skaper et bedre studiemiljø også 
for majoriteten av studenter. For 
eksempel har forskning vist at en 
økt kvinneandel på mannsdomi-
nerte fag reduserer sannsynlighe-
ten for frafall også blant menn.

Læringspunkt 4: Unngå å bru  ke 
stereotype antakelser om kjønnsfor-
skjeller. Bruk av kjønnsstereotypier 
i promotering av studieprogram 
har vist seg å virke mer eksklude-
rende enn inkluderende. Det kan 
for eksempel handle om å frem-
stille kvinner som spesielt gode til 
å kommunisere når en vil rekrut-
tere dem til informatikk, eller 
menn som flinke med teknologi i 
markedsføring av sykepleiestudiet. 
Bruk av kjønnsstereotypier bidrar 
snarere til å opprettholde tradisjo-
nelle fagvalg og et kjønnssegregert 
arbeidsmarked.

Bedre kjønnsbalanse krever tiltak
Høyere utdanning er sterkt kjønnsdelt. Skal dette endres, trengs nye tiltak – 
spesielt for kvinnedominerte fag, skriver innleggsforfatterne.

av 
Vivian Anette Lagesen, professor 
Ivana SubotiCki, forsker 
Knut H. Sørensen, professor emeritus (alle ved NTNU)

«Økt kvinneandel på mannsdominerte 
fag reduserer sannsynligheten for 

 frafall også blant menn.»
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 VERV EN KOLLEGA

Svakt forskningsbudsjett
Regjeringen Støre la 6. oktober frem sitt 
første egne statsbudsjett. Det er et svakt 
budsjett for forskning og høyere utdanning. 
Vår gjennomgang viser at budsjettet inne-
bærer en realnedgang i bevilgningene til 
forskning, og kutt i grunnbevilgningene til 
universiteter og høyskoler.

Budsjettet innebærer en realnedgang i 
bevilgningene til forskning på 1,1 prosent. 
Samtidig er den underliggende veksten 
i statsbudsjettet anslått til 1,3 prosent. 
Forskning er dermed nedprioritert i bud-
sjettforslaget. Det er sterkt beklagelig.

Denne nedprioriteringen av forskning 
skjer samtidig som regjeringen legger fram 
en Langtidsplan for forskning og høyere ut-
danning med høye ambisjoner, og samtidig 
som Norge skal gjennom et krevende grønt 
skifte. En trygg økonomi og god samfunns-
beredskap i framtiden, vil være helt avhengig 
av tilstrekkelige investeringer i forskning.

Manglende FRIPRO-år  
gir stor usikkerhet

Selv om Forskningsrådet signaliserer en 
FRIPRO-utlysning i 2023, er om lag en mil-
liard kroner til fri grunnforskning ute av 
forskningsbudsjettene. Forskerforbundet 
oppfordrer Stortinget til å sikre forskerne 
større forutsigbarhet når statsbudsjettet for 
2023 skal behandles. Uten ekstra bevilgnin-
ger, er leder Guro Lind bekymret for at unge 
forskere vil søke seg bort fra forskningen.

– Vårt håp er at partiene på Stortinget i 
budsjettprosessen vil se behovet for en ekstra 
bevilgning til fri grunnforskning, som kan sik-
re løpende finansering av viktige forsknings-
prosjekter for samfunnet vårt. Regjeringens 
mål har vært å legge fram et trygt budsjett i en 
urolig tid. Skal vi sikre trygg økonomi og god 
samfunnsberedskap i framtiden, er vi nødt til 
å investere i forskning, sier Lind. 

Omstridt ABE-kutt 
 erstattes av et annet kutt
I Hurdalsplattformen sa regjeringen at den 
vil fjerne avbyråkratiserings- og effektivise-
ringsreformen som har gitt ostehøvelkutt 
til universiteter og høgskoler hvert år siden 
2015. ABE-kuttet er borte fra statsbudsjettet 
for 2023, men erstattes av et like stort kutt 
som kalles «inndekning av satsinger». Leder 
av Forskerforbundet, Guro Lind, reagerer på 
at det kommer et nytt rammekutt i samme 
størrelsesorden som ABE-kuttet.

– Etter åtte år med ABE-kutt var det 
mange som tenkte at nå ville man få et 
større handlingsrom til å løse oppgaver 
på institusjonen. Dette kuttet spiser av 
basisbevilgningen og handlingsrommet 
og gir institusjonene mindre autonomi. I lys 
av regjeringens tillitsreform er det spesielt, 
sier Lind til Khrono.

Treningsleir for  
drevne  tillitsvalgte
I september besøkte en gruppe erfarne 
tillitsvalgte (bildet) fra Forskerforbundet 
Brussel. På dagsorden sto blant annet besøk 
hos den norske EU-delegasjonen og samta-
ler med internasjonal fagbevegelse. I tillegg 
til interne møter og erfaringsutveksling.

I alt 20 tillitsvalgte fra ulike sektorer fikk 
anledning til å lære mer om EUs forsknings-
politikk og om aktuelle saker på arbeids- og 
sosialfeltet. De møtte også Ragnhild Solvi 
Berg fra kunnskapskontoret Norcore.

– Dette er fjerde gang vi arrangerer denne 
type samling for erfarne tillitsvalgte. I tillegg 
til økt kjennskap til Forskerforbundets in-
ternasjonale arbeid, er hovedmålet med 

disse seminarene at de tillitsvalgte skal 
komme sammen og ha tid til å diskutere 
ulike problemstillinger og saker de møter 
i tillitsvalgtrollen, sier Forskerforbundets 
fagsjef Jorunn Dahl Norgård.

Stipendiater organiserer seg
Nå gjennomfører Forskerforbundet en 
kampanje for å organisere flere stipendiater. 
Stipendiater som melder seg inn i Forskerfor-
bundet denne høsten, får gratis medlemskap 
og grunnforsikring ut året. Bare i løpet av 
september har 138 nye doktorgradskandida-
ter benyttet seg av tilbudet og meldt seg inn.

– Dette er gode tall, sier rådgiver Cecilie 
Frich i organisasjonsavdelingen. Fortsatt er 
det to måneder igjen av kampanjeperioden, 
som startet 1. september.

– Vi håper på flere innmeldinger. Det er 
viktig for oss å organisere flere stipendiater, 
som er en gruppe arbeidstakere med lavere 
organisasjonsgrad enn fast ansatte. At så 
mange stipendiater som mulig organiserer 
seg, er viktig for å få større kraft bak våre 
krav om bedre lønn og arbeidsvilkår for 
stipendiater, sier Frich.

Ledige stillinger
Forskerforbundet vokser og søker etter nye 
medarbeidere. I Arbeidslivsavdelingen er 
det ledig stilling som seniorrådgiver / 
spesialrådgiver i tariffseksjonen. I Admi-
nistrasjonsavdelingen er det ledig stilling 
som rådgiver / seniorrådgiver HR & admi-
nistrasjon. Søknadsfrist er 4. november for 
begge stillinger. Se forskerforbundet.no for 
fullstendig utlysningstekst.

 KURS OG SEMINARER

• er landets største og ledende 
fag- og interesseorganisasjon 
for ansatte i forskning, høyere 
utdanning og kunnskaps-
formidling. 

• har nærmere 25 000 
med lemmer og er tilsluttet 
Unio – hovedorganisasjonen 
for universitets- og høyskole-
utdannede.

• arbeider for høyere lønn 
og bedre arbeidsvilkår for 
medlemmene.

Tillitsvalgtopplæring og 
seminarvirksomhet tilhører 
vår kjerneaktivitet, og er en 
viktig forutsetning for arbeidet 
i Forskerforbundet. Denne 
høsten 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 semi-
nar. Følg med på våre nettsider 
for oppdatert kursprogram: 
forskerforbundet.no/kurs.

Kjenner du noen som kan bli 
medlem i Forskerforbundet? 
Verv en kollega i dag og få ver-
vepoeng som kan tas ut i form 
av gavekort. Jo flere du verver, jo 
mer får du i premie: 500 kr. for 
ett nytt medlem, 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.



INFORMASJON FRA FORSKERFORBUNDET

Ny studentforening i gang!
 

Forskerforbundet har for første gang opprettet en egen studentforening.  
Målet er å organisere flere studenter, og å bidra til å styrke forbundets studentpolitikk.

På Studentkonferansen den 22.-23.oktober møttes studenter fra for-
skjellige studiesteder i Norge. Et av målene var at studentene kunne 
møtes for å diskutere viktige temaer som opptok dem: studentpoli-
tikk, forskningspolitikk og psykisk helse blant unge. Konferansen 
var også en mulighet for studentene til å danne nettverk og utveksle 
erfaringer med medstudenter. Sist, men ikke minst, var målet å få 
på plass Forskerforbundets første studentforening. 

Nå er denne studentforeningen en realitet.
– Allerede i 2019 ble Forskerforbundet student opprettet som 

et nettverk for studentmedlemmer i forbundet, og i august 2020 
ble et studentutvalg dannet. Men først nå har vi fått på plass en 
fullverdig studentforening, forteller rådgiver Cecilie Frich i For-
skerforbundets organisasjonsavdeling.

Et viktig mål med foreningen er å øke studentrekrutteringen og 
å styrke Forskerforbundets kunnskap om, og politikk for, studenter.

– Ved å ha vår egen forening, mener vi at studentene vil få større 
gjennomslagskraft. Studentene er morgendagens forskere og kunn-
skapsarbeidere. Derfor betyr deres stemme mye for framtiden vår. 
Vi tror Forskerforbundet har mye å lære av studentene, sier Frich.

Victoria Alterskjær fra NTNU er studentforeningens nye leder. 
Hun tar en master i engelsk. Nestleder Andreas Breistein fra UiO 
tar en master i organisasjonspsykologi. Med seg har de økonomian-

svarlig Tonje Justsen fra UiB,  Christine Alterskjær fra Høyskolen i 
Østfold,  Gezahgn Kidanu fra NLA Høgskolen i Kristiansand, og Leif 
Bjarne Hammer som tar en PhD i historie ved Oxford University. 

Studentkonferansen vedtok også en resolusjon mot forslagene 
om å innføre skolepenger for internasjonale studenter fra land 
utenfor EØS og Sveits, og høyere studieavgifter for nordmenn som 
vil studere i utlandet.

Norsk forskning og høyere utdanning er avhengig av impulser 
utenfra. At norske forskere deltar i internasjonale nettverk, er helt 
nødvendig for å opprettholde kvaliteten på norsk forskning. At 
norske studenter reiser ut, og at internasjonale studenter kommer 
hit, styrker kvaliteten i høyere utdanning, sier Victoria Alterskjær.

Hun oppfordrer Stortinget til å stanse regjeringens forslag.
Vi bør styrke det internasjonale forsknings- og utdanningssamar-

beidet, ikke svekke det. Forskerforbundets studentforening oppfor-
drer Stortinget til å stanse regjeringens usolidariske og korttenkte 
kutt. Dette er også et klart brudd på gratisprinsippet, sier Alterskjær.  
Studentmedlemskap i Forskerforbundet koster 250 kroner for 
hele studieperioden. Det inkluderer en forsikring, bankavtale med 
Nordea, gratis kurs og arrangementer og råd og veiledning fra 
Forskerforbundets ansatte. Er du allerede medlem og verver en 
student, får du 200 kroner i vervepremie.
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LEDEREN HAR ORDET

av Guro Elisabeth Lind, 
leder i Forskerforbundet

Store ord, lite penger

«Hvis forskningsbudsjettet hadde 
vært like storslått som ministerens 
ordbruk, hadde norske forskere gått 
gode tider i møte.»

Never was so much owed by so many to so few. 
Ordene tilhører Winston Churchill, og ble uttalt i det britiske par-
lamentet 20. august 1940, etter at Royal Air Force under de tyske 
luftangrepene på Storbritannia hadde påført tyskerne så store tap 
at den planlagte invasjonen av Storbritannia ble oppgitt.

Nøyaktig disse ordene var det forsknings- og høyere utdannings-
minister Ola Borten Moe valgte å bruke da han ble konfrontert med 
kuttene i regjeringens forslag til statsbudsjett:

– Sjelden har så få gjort så mye for så mange på så kort tid.
En ting er sikkert: Hvis forskningsbudsjettet hadde vært 

like storslått som ministerens ordbruk, hadde norske forskere 
gått gode tider i møte. Men faktum er at Borten Moes store 
ord følges av mindre penger. Forskningsbudsjettet krymper. 
Ikke i kroner og øre. Men tar vi hensyn til prisstigningen, vil pen-
gene som er satt av til forskning i statsbudsjettet for 2023 rekke 
kortere enn i fjor. Regjeringens budsjettforslag innebærer en real-
nedgang i bevilgningene til forskning på 1,1 prosent. Samtidig er 
den underliggende veksten i statsbudsjettet som helhet anslått til 
1,3 prosent. Forskning er dermed nedprioritert i budsjettforslaget. 
I en tid da Norge skal gjennom en stor og krevende omstilling 
– til nye næringer, nye arbeidsplasser og nye måter å organisere 
samfunnet på – velger vi altså å investere en lavere andel av sam-
funnets ressurser på forskning og innovasjon. Det er en feilslått og 
kortsiktig prioritering.

Ambisjonsnivået nedjusteres
Hvis budsjettforslaget vedtas, vil forskning utgjøre bare 0,77 
prosent av Norges samlede bruttonasjonalprodukt i 2023. 
Det er langt unna målet om å sette av 1 prosent av offent-
lige utgifter til forskning. Og enda lenger unna EU-kommi-
sjonens anbefaling om å bruke 1,25 prosent av BNP til FoU. 
Forskningsmiljøer og forskere lever nå i stor usikkerhet på grunn 
av den vanskelige situasjonen rundt Norges forskningsråd.

Statsbudsjettforslaget innebærer ett års pause i tildelingene 
til FRIPRO, de viktige midlene til fri grunnforskning som finan-
sierer en rekke viktige forskningsprosjekter og forskerkarrie-
rer. Som del av dette ryker også den øremerkede potten til unge 
forskertalenter. Situasjonen er kritisk for mange unge forskere. 
Situasjonen er også vanskelig for norske studenter. I en tid med 
stor prisstigning og høye strømutgifter, står studiefinansieringen 
på stedet hvil. Støtten til norske studenter i utlandet reduseres. 
At regjeringen også velger å gå bort fra gratisprinsippet i høyere 
utdanning og kreve studiepenger av studenter fra fattige land, er 
usolidarisk og et tap for norsk høyere utdanning.

Kutt er kutt
I åtte år har Forskerforbundet kjempet mot regjeringen Solbergs 
ABE-reform, de såkalte «effektiviseringskuttene» som hvert år 
ostehøvlet vekk rundt en halv prosent av budsjettet til universiteter 
og høyskoler. Nå er denne reformen endelig avsluttet. I budsjett-
forslaget viser det seg imidlertid at det regjeringen Støre kaller 
«inndekning til satsinger», innebærer kutt i basisbevilgningene 

på et like høyt nivå som ABE-kuttene. Skal institusjonene nok en 
gang måtte kutte i det teknisk-administrative støtteapparatet, som 
er så avgjørende for god forskning og undervisning?

Norsk økonomi er i en mer utfordrende situasjon enn på lenge. 
Regjeringen har varslet trangere budsjetter med lavere oljepen-
gebruk. Det må vi ha forståelse for. Det blir kamp om hver bud-
sjettkrone framover. Spørsmålet er likevel hvilke investeringer 
det er mest fornuftig for Norge som samfunn å gjøre nå. Og det 
er veldig gode argumenter for å investere en større andel av våre 
ressurser i forskning og utdanning. Nettopp i krevende tider.  
Både studenter og ansatte er naturlig nok bekymret for framtiden. At 
Borten Moe velger å møte denne situasjonen med pompøst selvskryt, 
er tonedøvt. Vi forventer at en forsknings- og høyere utdanningsmi-
nister snur hver sten for å ta vare på sektoren han har ansvaret for. 
Vår jobb nå er å overbevise Stortinget om at forsknings- og høyere 
utdanningsbudsjettet må styrkes. Vi vet ikke hva vil skal leve av etter 
oljen, men det er ikke av store ord.
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