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Vil avsløre 
universets 
hemmeligheter
Hva skjedde da det smalt under Big Bang? Hva består universet av?  
Partikkelfysikerne ved CERN i Sveits starter verdens kraftigste 
« tidsmaskin» i håp om å finne svar. Side 12–17
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4: – Skaper engstelse
Ledelsens knebling av professor Jan-Erik Vinnem speiler en ukultur ved Universitetet i Stavanger, 
mener organisasjonsforsker Roar Hjulstad. Han frykter nye overtramp.

5: Frykter for forskningsfriheten
− Ingen vitenskapelig ansatt bør gå inn på en avtale om generell rettighetsovergang,  
sier jusprofessor Olav Torvund om utkastet til en nasjonal rettighetspolitikk.

6: – Tvinges til kommersialisering
De fristilte forskningsinstituttene må betale skatt. Det må ikke de statlige.  
Regjeringens forskjellsbehandling tvinger fram en kommersialisering, mener f lere.

7: – Dropper likelønn
Professor Anne-Jorunn Berg i Likelønnskommisjonen er skuffet over at likelønn ikke er et tema 
under lønnsoppgjøret. − Likelønn har i praksis vikeplikt, sier hun.

8: Etterlengtet stortingsmelding
Museumsdirektørene jubler over stortingsmeldingen om universitetsmuseene. – Universitets-
museene blir tatt på alvor, sier direktør Egil Mikkelsen ved Kulturhistorisk museum i Oslo.

9: Provoserende professor
Mange lesere har reagert, positivt eller negativt, på professor Hartvigsens tips i forrige nummer av 
Forskerforum.
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28: Universitet på flukt
Sensuren i Hviterussland ble så sterk at ledelsen 
ved European Humanities University valgte å 
f lytte universitetet til et annet land.

20: Samtalen
Biolog Inger Sandlie er en av landets beste 
innen sitt felt. Det sies at hun også er en hard 
negl.

12: Svevende forskning
Forskerne ved grunnforskningseksperimentet 
LHC i Sveits håper kolliderende partikler vil 
bringe ny kunnskap om universet.

Hvorfor velger så mange av landets største og mest krevende arrangører av kurs, landsmøter, kongresser
og messer Sundvolden Hotel? Fordi få andre steder kan gi et mer komplett og fleksibelt tilbud.

På hotellet finnes en moderne Kongressal med sitteplasser til 640, i tillegg til et stort antall spesial-
innredede gruppe- og styrerom hvor man kan trekke seg tilbake og løse små og store oppgaver.

Sikkerhet, profesjonalitet, deilig mat, aktiviteter, god søvn, frisk luft – det er en selvfølge i vårt tilbud.
Og så kommer det lille ekstra...

Vi er en komplett og fleksibel konferansearrangør!

Konferanse på Sundvolden Hotel

Sundvolden Hotel er Norges eldste hotell i særklasse.
Med en sjelden kombinasjon av ærverdigheter, tradisjon
og moderne komfort. I landlige omgivelser, kun 40 km fra
Oslo kan du nyte det lille ekstra.

En tradisjonsrik ramme

rundt konferansen!

Se våre websider: www.sundvolden.no eller ring 32 16 21 00 for ytterligere informasjon.
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universitetet, påpeker Hultgren. Han ser det 
som en av Forskerforbundets viktigste oppgaver 
å slåss for den akademiske friheten og kollegialt 
valgt rektor.

– Den lærdommen vi har fått av Vinnem-epi-
soden, er at rektor skal være den faglige lederen 
som kan veilede vitenskapelig ansatte. Det kan 
ikke de administrative lederne, sier Hultgren. I 
tillegg håper han at de eksterne finansierings-
partnerne forstår at de får mest igjen for å gi 
gaver og støtte på et fritt grunnlag.

Skvetne akademikere
Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, førsterepresentant i 
styret for undervisnings- og forskerpersonalet 
ved UiS, mener at UiS-ledelsen har lært av fei-
len den gjorde i tilfellet med Vinnem. Han opp-
fordrer alle ansatte til å snakke åpent – enten de 
bidrar med fagbasert kritikk mot eksterne aktø-
rer eller konstruktiv kritikk og egne, alternative 
forslag overfor ledelsen. Det er ingen grunn til å 
frykte represalier, ifølge Nicolaysen.

– Vår ledelse har ikke noe å gjøre med hva vi 
sier eksternt om det vi har faglig kunnskap om. 
Jeg har fremdeles tillit til ledelsens gode vilje og 
at rektor ønsker å legge til rette for god kommu-
nikasjon, sier Nicolaysen. Han viser til at rektor 
i sin beklagelse alt har understreket at forskere 
som sitter i styrer eller på annen måte er invol-
vert i selskaper, har rett til å legge fram fagba-
serte bidrag for offentligheten. Å kreve noe 
annet, ville være å bryte med Grunnlovens 
bestemmelser om ytringsfrihet, påpeker Nico-
laysen.

Han forstår ansatte som bekymrer seg for å 
komme opp i situasjoner hvor ledelsen synes de 
skader samarbeidet med eksterne parter gjen-
nom deres kritikk. Problemet bør dessuten snus 
til fordel for forskerne, ifølge Nicolaysen.

Unyttig servilitet
– De eksterne partene kan neppe ha interesse av 
oss hvis vi skal være servile. Hvor mye nytt kan 
vi skape da? Det er jo langt på vei opp til de 
ansatte selv å skape den riktige kulturen. Vi må 
ikke være så skvetne, men legge fram våre 
begrunnede meninger og satse på at det er slik 
vi bidrar til en demokratisk kultur, sier Nicolay-
sen.

Organisasjonsforskeren Roar Hjulstad mener 
UiS har bedret sin diskusjonskultur noe siden 
de tøffe debattene rundt omdanningen fra høg-
skole til universitet for tre-fire år siden. Han tror 
imidlertid ikke at det er trygt å stå fram.

– Akademikere møter ofte samfunnet med 
en tendens til å tro at samfunnsdebatt dreier seg 
om tyngden av rasjonelle argumenter. Det gjør 
det slettes ikke alltid, og i hvert fall ikke hvis du 
trår på tærne til tunge interessenter som har 
investert masse penger i et prosjekt. Da er det 
helt andre mekanismer som blir gjeldende. 
Money talks, dessverre også for universitetet, 
sier Hjulstad.

Av Andreas Høy Knudsen

Forskningsrådet og universitetene har utarbei-
det et utkast til en nasjonal strategi for en felles 
rettighetspolitikk. Men dokumentets innhold 
favner altfor vidt, mener Olav Torvund. 

− Retningslinjene gir uttrykk for en ren 
«støvsugerkontrakt» hvor man vil kare til seg 
absolutt alt av rettigheter. Ingen vitenskapelig 
ansatt bør akseptere noe slikt, og man bør ikke 
gå inn på en avtale om generell rettighetsover-
gang, advarer Torvund, som er jusprofessor ved 
Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i 
Oslo.

Uegnet som  beslutningsgrunnlag
Dokumentet «Felles rettighetspolitikk for Nor-
ges universiteter» ble laget på oppfordring fra 
det nasjonale rektormøtet. Her presenteres ret-
ningslinjer for hva som skal 
regnes som universitetenes 
immateriell eiendom, altså 
forskningsresultater i vid 
forstand. Målet er å sikre 
universitetenes rettigheter. 
I dokumentet heter det: 
«Resultater som er skapt 
eller blitt til ved universite-
tene eller frembrakt helt 
eller delvis med universite-
tenes ressurser, er universi-
tetets eiendom, så langt 
dette ikke er eller vil komme 
i konflikt med andres ret-
tigheter.»

Torvund synes det virker 
som de ansvarlige ikke har 
vært kompetente.

− Det er et forferdelig 
dårlig dokument. Her har 
man blandet sammen ulike 
spørsmål, som ikke er egnet 
til felles behandling. Ut fra en ren faglig vurde-
ring står dokumentet til stryk og er uegnet både 
som diskusjonsgrunnlag og beslutningsgrunn-
lag, uansett hva man måtte mene om sakens 
realitet. Man bør kaste dokumentet og begynne 
på nytt, hevder Torvund.

− Problematisk prosess
Torvund er også kritisk til prosessen dokumen-
tet har blitt til gjennom.

− Det er problematisk at man ikke vet helt 
hva som har foregått. Av selve dokumentet frem-
går det ikke hvem som har utarbeidet og eventu-
elt vedtatt det, og det er ikke datert. Derfor vet vi 
ikke hva slags dokument det er. Hva skal det 
brukes til? Det ser ut til at man har funnet ut at 
noe må gjøres med rettighetsspørsmål, men 

man vet ikke hva man vil gjøre eller hva konse-
kvensene vil være, sier han.

Torvund er medlem av Forskerforbundets 
opphavsrettsutvalg. De ble ikke invitert til å 
komme med innspill og fikk vite om dokumen-
tet ad omveier.

− Det er meget kritikkverdig at ansattes orga-
nisasjoner ikke er tatt med i et slikt arbeid, påpe-
ker han.

Fikk tilslutning ved NTNU
Dokumentet har allerede blitt diskutert ved 
enkelte læresteder, og NTNU er første universi-
tet ute med å gi sin tilslutning til retningslin-
jene.

− Forskerforbundet meldte inn noen viktige 
ankepunkt, men ble ikke hørt, forteller forbun-

dets hovedstillitsvalgt ved 
NTNU, Svein Olav Anton-
sen.

NTNUs rektor, Tor-
bjørn Digernes, var initia-
tivtaker til rektormøtets 
diskusjon om immateriell 
eiendom. Han innrømmer 
at prosessen kunne vært 
bedre.

− I ettertid har vi sett at 
spørsmålene som berøres 
har vist seg å være mer 
sensitive enn vi forutså. 
Det tar vi til etterretning, 
og i det videre arbeidet vil 
vi ta hensyn til det, sier 
Digernes.

Han vil nå at de ansatte 
skal være med og lage 
institusjonsspesifikke 
dokumenter.

− Ikke et juridisk dokument
Det omtalte utkastet er ikke ment å være et juri-
disk dokument, ifølge Digernes.

− Det beskriver en overordnet policy, og er 
mindre detaljert og spesifikt enn et avtaledoku-
ment som skal regulere rettigheter juridisk, det 
være seg med forskningspartnere eller med 
ansatte, sier han.

− De ansatte vil ikke bli bedt om å under-
tegne eller anbefale dokumentet. Dokumentet 
har selvsagt ingen konsekvens for de ansattes 
rettigheter som er nedfelt i lov. Arbeidsavtaler 
som de ansatte skal undertegne vil bli gjenstand 
for forhandlinger slik avtaleverket forutsetter, 
forsikrer Digernes.

Av Elin Havelin Rekdal

Ny rettighetspolitikk vekker harme:

− Står til stryk
− Ingen vitenskapelig ansatt bør gå inn på en avtale om generell rettighets-
overgang, sier jusprofessor Olav Torvund.

Hovedsponsoren Lyse brukte Universitetet i Sta-
vanger (UiS) sitt eget maktapparat for å avskjære 
den fagbaserte kritikken som professor Jan-Erik 
Vinnem tidligere i år framførte mot Lyses pla-
ner om et nytt naturgassanlegg i Stavanger. Slik 
konkluderer Roar Hjulstad, førsteamanuensis i 
organisasjon og ledelse ved UiS. Den tidligere 
hovedtillitsvalgte for Forskerforbundet mener 
blandingen av kommersielle og faglige hensyn i 
UiS-ledelsen fører til usikkerhet og engstelse 
hos de ansatte. For tiden utarbeider UiS en ny 
strategiplan fram til 2020. Hjulstad mener plan-
utkastet lover dårlig for åpen akademisk debatt.

– Som vitenskapelig ansatt vet du ikke hva 
slags korrektiver som blir igangsatt dersom du 
står fram offentlig med kritikk mot egen ledelse 
eller eksterne samarbeidspartnere. Én ting er å 
bli kalt inn på teppet og få kjeft, noe annet er 
engstelsen for hvordan dette vil følge deg resten 
av karrieren din på universitetet, sier Hjulstad. 
Han viser til at fordelingen av goder som indivi-
duelle lønnstillegg, interne forskningsmidler og 
stipendpermisjon til forskning fordeles etter 
uklare regler.

– Utfordrer du grensene, kan godene bli 
trukket tilbake. Hvem som setter disse gren-
sene, er det store spørsmålet vi aldri får svar på. 
Det blir en del av problemet at man aldri har 
gjort et forsøk på å trekke disse grensene. Dette 
kan også ramme meg når jeg står fram i For-
skerforum. Hvis jeg som fagperson ikke deltar 
åpent med mine faglige synspunkter, og jeg i 
tillegg svikter den faglig uavhengige samfunns-
kritiske pedagogikken som jeg skal lære mine 
studenter, har jeg ikke mye ved et universitet å 
gjøre, understreker Hjulstad.

Strid om strategi
UiS-rektor Aslaug Mikkelsen sier til Forsker-

forum at det er en grunnleggende verdi å verne 
om akademisk frihet, fri forskning og kritisk 
debatt ved UiS.

– Vinnem-saken har satt dette prinsippet på 
prøve. Det har jeg også beklaget offentlig. Men 
vi kan også snu denne saken til noe positivt; 
nemlig at vi alle, både ledere og forskere, må ha 
en ekstra årvåkenhet og bidra aktivt til å verne 
om den akademiske friheten, sier Mikkelsen. 
Hun vil få fram i lyset og fjerne de hindringer 
som måtte være for å delta i den offentlige debat-
ten.

– Tillit kommer ikke rekende på ei fjøl, men 
er noe som opparbeides når vi våger å stole på 
hverandre, sier Mikkelsen.

Professor Jan-Erik Vinnem, som ble kalt inn 
på teppet til universitetsdirektør Per Ramvi 
mens rektor Mikkelsen var på reise, reagerte 
med å si opp sin stilling på grunn av universite-
tets innblanding i hans fagkri-
tikk mot Lyse. Etter at 
Mikkelsen offentlig beklaget 
hendelsen, har han akseptert å 
komme tilbake i en professor 
II-stilling.

Savner ekte 
 universitetskultur

– Jeg ønsker ikke å rippe mer 
opp i dette, sier Vinnem som 
forteller at han har fått svært 
mye støtte fra kollegiet etter at 
saken ble kjent.

Han mener universitetet 
må bruke den nye strategipla-
nen til å gjøre seg bevisst på 
utfordringene rundt friheten 
til å drive faglig kritikk.

Roar Hjulstad oppmuntrer 
ledelsen til å se strategiplanen 
med nye øyne.

– Å innpasse donasjoner fra 
næringslivet på en nøytral 
måte i universitetets virksom-
het, krever en trygg ledelse 
med tradisjoner i en ekte universitetskultur. Det 
er dette vi ikke har, sier Hjulstad. Han mener 
første side av en ny strategiplan bør angi hvor-
dan UiS kan utvikle en kultur for åpen sam-
funnskritikk – ikke en målsetting om økt 
inntjening fra næringslivet.

– Vi har vist oss ute av stand til å håndtere 
slike donasjoner, sier Hjulstad. Mikkelsen er 
uenig.

– Det er en del av vår samfunnskontrakt å 
bidra til praksisforbedring, og derfor ønsker vi å 
samarbeide med virksomheter både i offentlig 
og privat sektor, men uten å inngå kompromis-
ser om vår uavhengighet, framholder hun.

Sliter med tette bånd
UiS-ledelsens korreks av fagpersonale må ses i 
lys av en Stavanger-kultur snarere enn en 
bestemt kultur ved UiS. Det sier Åge Hultgren, 
leder i Forskerforbundet ved Universitetet i Sta-
vanger. Han tror problemene med næringsinte-
resser vil tilta i styrke med den nye strategien til 
UiS, ikke minst grunnet planene om et helsefa-
kultet og en business school.

− De som kommer med penger til dette, må 
gjøre det på helt fritt grunnlag, insisterer Hult-
gren. Han viser til at Stavanger-regionen har 
nære bånd mellom politikk og næringsinteres-

ser, noe som har sammen-
heng med et problematisk 
forhold til Oslo.

– Vi i Forskerforbundet 
har slitt med disse nære bån-
dene. Vi har hatt veldig god 
nytte av politikerne når det 
gjelder å bygge universitetet, 
men i etterkant ville det 
være greit om politikerne 
hadde holdt hendene litt til-
bake og overlatt styringen til 
akademia, sier Hultgren. 

− Noen få styrer 
 Stavanger

Han oppgir at UiS sliter med 
en rekke problemer knyttet 
til forskningsadministra-
sjon, finansiering og videre 
vekst. I dette bildet kommer 
energiselskapet Lyse inn 
som kommunenes eget sel-
skap og styremedlem ved 
UiS. Dermed er det lokale 
offentlige interesser som 

legger seg opp i fagkritikken fra universitetsan-
satte, påpeker Hultgren. Han mener en konsoli-
dering av universitetet kan bygge en kultur for å 
gi ryggdekning til vitenskapelig ansatte som 
uttaler seg fritt og åpent.

– Det blir altfor få personer som styrer det 
hele i Stavanger-regionen, og disse personene 
kommer i hovedsak fra ett politisk parti (Høyre, 
red. anm.). De sitter på de f leste offentlige styre-
vervene, blant annet i det gamle universitetsfon-
det ved UiS og det nye finansieringsutvalget for 

Dokumentet om 
rettighetspolitikk er 
uegnet både som 

diskusjons- og 
beslutningsgrunnlag, 
mener Olav Torvund, 

jusprofessor ved 
Universitetet i Oslo.

Universitetet i Stavanger:

– Næringsinteresser vil 
føre til nye overtramp
UiS-ledelsen stoppet kritikk av universitetets hovedsponsor.
− Illevarslende for universitetets strategi om økt ekstern inntjening, mener organisasjonsforsker.

Vinnem-saken
Professor i risikostyring Jan Erik Vinnem 
har offentlig kritisert UiS-sponsoren Lyse 
Energi for mangelfull risikoanalyse bak et 
nytt naturgassanlegg. Lyse kontaktet UiS, 
og Vinnem ble innkalt til universitetsdi-
rektør Per Ramvi. Deretter trakk Vinnem 
et avisinnlegg om saken. Rektor Aslaug 
Mikkelsen har senere beklaget UiS’ inn-
blanding overfor Vinnem.

Organisasjonsforsker 
Roar Hjulstad frykter 
at flere forskere vil 
bli stanset dersom 

de kritiserer nærings-
partnerne til UiS.
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tuttene konkurrerer med private firmaer og må 
skatte for sin økonomiske virksomhet på linje 
med alle andre. SINTEF-avgjørelsen er en egen 
sak, og alle andre institutter vil bli vurdert indi-
viduelt før de eventuelt blir skattlagt, svarte 
Halvorsen. Hun avviste også representantenes 
bekymring for at EU vil behandle søknader fra 
norske forskningsinstitutter på linje med kom-
mersielle selskaper.

– Hvorvidt et institutt er skattepliktig eller 
ikke etter internrettslige regler, er ikke inntatt 
som et kriterium i deltakelsesreglene til det sju-
ende rammeprogrammet, påpeker Halvorsen. 

Wiktor Sørensen i FFA fester liten lit til 
denne vurderingen.

– Det er meget interessant dersom Finansde-
partementet vil garantere at vi blir behandlet 
likt av EU også etter at vi blir skattepliktige. Det 
må ikke bare gjelde rammeprogrammene, men 
alle FoU-virkemidler som dekkes av EØS-avta-
len. Det må være en påstand som holder vann 
også på lang sikt og ikke bare for det sjuende 
rammeprogrammet. Hvis det ikke er slik, forut-
setter jeg at Finansdepartementet bevilger de 
pengene vi eventuelt taper, sier Sørensen. Han 
viser til at Finansdepartementet har investert 
mye prestisje i saken med å få skattlagt fors-
kningsinstituttenes virksomhet.

Instituttenes fire roller
– Vi har fire roller: Forskningsrollen, oppdrags-
rollen og samfunnsrollen fordi vi driver fors-
kningsbasert undervisning, samt plikten til 
kommersialisering av egne ideer. Ingen private 
bedrifter har slike forpliktelser, sier Sørensen. 
Han vurderer det som sannsynlig at mange 
institutter ikke ser noen grunn til å fortsette 
med å opptre som ideelle selskaper for staten 
hvis de blir regnet som private virksomheter.

– Hvis instituttene kutter ut sin ideelle 
status, bidrar regjeringspartiet SV til kom-
mersialisering og privatisering av kunnskaps-
all men ningen, påpeker Sørensen. FFA har i 
brev til regjeringen advart mot forskningspoli-
tiske konsekvenser av skatt på inntekt. Søren-
sen er skuffet over at forskningsministeren ikke 
har grepet fatt i disse poengene.

Forskerforum får opplyst fra Kunnskapsde-
partementet at regjeringen ikke jobber med 
skattespørsmålet for instituttsektoren.

– Det står fast at forskningsinstituttene slip-
per formuesskatt. Det er ikke noe videre arbeid 
på gang som gjelder inntektsskatten, sier infor-
masjonsrådgiver Karin Steenstrup i departe-
mentet.

Av Andreas Høy Knudsen

Professor Anne-Jorunn Berg ved Høgskolen i 
Bodø er med i Likelønnskommisjonen. Nå føl-
ger hun vårens lønnsoppgjør, men er skuffet 
over at partene ikke er opptatt av likelønn.

− Det blir ikke akkurat ropt høyt om likelønn 
i lønnsoppgjøret, verken for akademia eller 
andre sektorer, og det syns jeg er forstemmende. 
Det kan se ut som likelønn har vikeplikt. I prin-
sippet er alle enige i at det 
bør være likelønn. Men når 
det kommer til konkrete 
handlinger og prioriterin-
ger blir det komplisert, sier 
Berg.

− Hvorfor tror du det er 
slik?

− Alle er i prinsippet for 
likestilling, men når det 
kommer til konkrete hand-
linger er det ikke like lett: 
Likestilling blir en rettighet 
med vikeplikt. Men vi må 
ha en omfordeling for å 
oppnå likelønn, og da må 
lønna øke i de kvinnedomi-
nerte yrkene. Det betyr også 
at de mannsdominerte 
yrkene ikke kan gå like mye 
opp samtidig, slår Berg fast. 
Hun er sosiolog, og kjønns-
forskning er ett av hennes 
fagområder.

Lønnsgapet ligger fast
Berg mener arbeidstakeror-
ganisasjonene har et ansvar 
for å sette likelønn på dagsorden.

− Organisasjonene har gode muligheter til å 
sette likelønn på kravlistene. De må spørre seg 
selv hva det er som gjør at forskjellene mellom 
kvinners og menns lønn er så tydelige, og hva 
fagorganisasjonen kan gjøre for å endre på det. 
Men det ser ut til at vikeplikten gjelder også hos 
organisasjonene, mener hun.

Berg har f lere ganger uttalt at det kan se ut 
som om forhandlingsmodellen ikke er egnet til 
å utjevne lønnsgapet mellom kvinner og menn.

− Jeg registrerer at forhandlingsmodellen 
ikke fører til noen utjamning. Lønnsgapet mel-
lom kvinner og menn står fast, sier hun.

Berg vil ikke spekulere i hvorfor modellen 
fungerer slik.

− Det er forstemmende å registrere at lønns-
gapet på 15 prosent har ligget fast i mer enn tjue 
år. Forhandlingsmodellen hindrer at gapet øker, 
men ser ikke ut til å fungere offensivt med tanke 

på å minske det. Jeg ser at det er ei av de nøttene 
vi må knekke, sier Berg.

Mangel på åpenhet
Likelønnskommisjonen har tatt til orde for 
åpenhet om lønn. Berg tror åpenhet kan bety en 
positiv forandring, særlig for yrker hvor lønna 
delvis forhandles individuelt, som i universitets- 

og høgskolesektoren.
− Jeg har prøvd å finne 

tall på lønnsforskjeller 
mellom kvinner og menn i 
akademia, men det er van-
skelig å finne detaljert sta-
tistikk. For å kunne bruke 
mulighetene likestillings-
loven gir til å klage på ulik 
lønn, må man vite om det 
er reelle lønnsforskjeller, 
og hvor store de er, sier 
hun.

Berg har møtt argu-
menter om at åpenhet vil 
skape misunnelse og pro-
blemer, men sier:

− For meg er det et stort 
paradoks at ligningstallene 
er offentlig tilgjengelige, 
men ikke lønn.

Vil vektlegge likelønn
Generalsekretær Sigrid 
Lem i Forskerforbundet 
tilbakeviser at organisasjo-
nen ikke legger vekt på 
likelønn i vårens lønns-

oppgjør i staten. Hun viser til justeringsfor-
handlinger, som kan brukes til å heve 
enkeltgrupper:

− Vi vil kreve at det avsettes midler til sen-
trale justeringsforhandlinger. Unio, YS stat og 
LO stat skal levere felles krav, og den prosessen 
er vi i gang med.

− Forskerforbundet vil prioritere professorer 
og postdoktorer i oppgjøret. Begge disse grup-
pene har f lest menn. Hvordan harmonerer det 
med å arbeide for likelønn?

− I f lere av stillingskodene der vi har med-
lemmer, er det overvekt av menn. Men det betyr 
ikke at vi ikke kan arbeide for særskilte tiltak for 
kvinner innenfor disse kodene. Dessuten har 
f lere institusjoner i de lokale forhandlingene 
gjort mye for å heve kvinnelige professorer og 
postdoktorer, sier Lem.

Av Birgit Røe Mathisen

Åpenhet om lønn  
er et viktig tiltak for å 
minske lønnsgapet 
mellom kvinner og 

menn, mener  
Anne-Jorunn Berg i 

Likelønnskommisjonen.

Vårens tariffoppgjør: 

− Likelønn har vikeplikt
Anne-Jorunn Berg er skuffet over at likelønn ikke er et tema under lønns-
oppgjøret. – Likelønn har i praksis vikeplikt, sier hun.
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Finansiering av forskningsinstitutter:

– SV bidrar til privatisering
Regjeringens forskjellsbehandling av statlige og fristilte institutter tvinger fram 
en kommersialisering av de ideelle instituttene, mener kilder i sektoren.

Leder Wiktor Sørensen i Forskningsinstitutte-
nes Fellesarena (FFA) advarer mot at en stor sek-
tor av ideell forskningsvirksomhet kan komme 
til å bryte med oppdraget fra staten dersom 
regjeringen ikke utformer en enhetlig politikk 
på området.

– FoU-veksten i instituttsektoren har stått i 
ro de siste tre-fire årene, mens de statlige insti-
tuttene, høgskolene og universitetene som sek-
toren konkurrerer mot, har vokst kraftig. Dette 
kan vi ikke lenger sitte stille og se på, sier Søren-
sen.

− Regjeringen ikke interessert
Mens de fristilte instituttene i stor grad må 
hente finansiering eksternt, er statlige institut-
ter som Simula, Barentsinstituttet eller Nofima 
godt finansiert fra staten – uten krav til å skatte 
av inntektene. Sørensen konstaterer at ramme-
betingelsene for universitets- og høyskolesekto-
ren og et titalls forskningsinstitutter som er 
direkte statlig eid, har utviklet seg positivt de 
siste årene. Samtidig har over 40 fristilte insti-
tutter fått dårligere rammebetingelser, ifølge 
FFA-lederen.

Sørensen karakteriserer dagens regjering 
som «ikke interessert» i instituttene. Han fore-
slår at det overordnede ansvaret for instituttsek-
toren og fordeling av grunnbevilgning til 
samtlige norske institutter skal samles i Kunn-
skapsdepartementet under forskningsministe-
ren.

– Hun har ansvaret for forskningskvaliteten, 
påpeker Sørensen. Han foreslår imidlertid å 
beholde de strategiske instituttprogrammene 
ved sektordepartementene for å sikre relevan-
sen. Han krever samtidig at anbudsplikten gjø-
res gjeldende for FoU-oppdrag som 
departementene i dag fordeler til «sine» insti-
tutter.

– Alle store FoU-oppgaver som i dag fordeles 

over statsbudsjettet, må legges ut på anbud, slik 
at alle relevante fagmiljøer får anledning til å 
delta, sier Sørensen.

Forskningsrådet bekymret
Forskningsrådets hovedstyreleder Geir Stene-
Larsen er også direktør ved det statlig eide Fol-
kehelseinstituttet, som ikke berøres av nye 
skatteregler. Han advarer 
regjeringen mot å kreve 
inntektsskatt fra de fristilte 
forskningsinstituttene. 
Tidligere i vår avviste Høy-
esterett å behandle anken 
fra SINTEF etter at Frosta-
ting Lagmannsrett påla 
instituttet å betale full inn-
tektsskatt på det SINTEF 
klassifiserer som forsk-
ningsvirksomhet. Skatte-
kravet går tilbake til 2001 
og beløper seg til 30 millio-
ner kroner. Skattedirekto-
ratet avgjorde nylig at også 
Nordlandsforskning skal 
beskattes, og en rekke insti-
tutter er redde for å måtte 
hente skattemillioner fra 
sine trange FoU-budsjet-
ter.

– Jeg har inntrykk av at 
man prøver å rydde opp og 
beskatte på de stedene hvor 
det er mulig å beskatte. Det er opp til det enkelte 
skattekontor å avgjøre, men vi frykter at dette vil 
bli en veldig uheldig utvikling, sier Stene-Lar-
sen. Han mener rettsapparatet gjør en gal vur-
dering når det likestiller forskningsinstituttene 
med andre skattesubjekter.

Nonprofit eller ikke?
– Instituttene har en viktig samfunnsfunksjon 
og har til nå blitt behandlet som non profit-insti-
tusjoner. I det øyeblikket de må begynne å 
betale skatt, sier staten samtidig at de ikke len-
ger blir vurdert som nonprofit. Spørsmålet er 
om EUs rammeprogram for forskning vil vur-
dere våre institutter på samme måte som skatte-
kontoret har vurdert SINTEF, sier Stene-Larsen. 
Han viser til at de norske forskningsinstituttene 
i så fall vil måtte konkurrere internasjonalt på 
urettferdige vilkår.

– Ser du en fare for at instituttene vil miste 
sin motivasjon for å ivareta samfunnsoppdraget 
fra staten?

– Det er i hvert fall slik at de er blitt mer og 
mer presset, og den andelen av deres budsjett 

som de har til kompetanseutvikling og til å fylle 
den rollen som vi ønsker, er blitt svekket. Den 
blir ytterligere svekket ved at de nå blir beskat-
tet, sier Stene-Larsen. Han ser for seg at insti-
tuttene hvert år må sørge for å bruke opp 
overskuddet sitt for å unngå inntektsskatt – og 
dermed mister rom for langsiktig planlegging. 
Stene-Larsen råder regjeringen til å gå tilbake 

til skattefritaksordningen og erkjenne institut-
tene som ekte deler av forskningssystemet – 
ikke som næringsbedrifter.

Kristin Halvorsen  avviser
I mars framla stortingsrepresentantene Lars 
Sponheim (V), Linda C. Hofstad Helleland (H), 
Hanne Dyveke Søttar (Frp) og Hans Olav Syver-
sen (KrF) et såkalt Dokument 8-forslag til regje-
ringen om å endre skatteloven, slik at SINTEF 
og andre fristilte allmennyttige institutter slip-
per å betale inntektsskatt. Representantene viste 
til at det aldri har eksistert noen eier av fors-
kningsinstitutter som har tatt fortjeneste ut av 
virksomheten.

– Forskningsinstituttene har som oppgave å 
være et virkemiddel for næringsutvikling og 
bidra til kunnskapsgrunnlaget for statens 
beslutninger. Et skattekrav vil utelukkende ha 
som konsekvens at det blir mindre midler til 
forskning og innovasjon, skriver representan-
tene.

Finansminister Kristin Halvorsen avviste 
forslaget med henvisning til at de fristilte insti-

Instituttsektoren og skatt
60 norske forskningsinstitutter mottar 
statlig basisbevilgning. Av disse er en 
fjerdedel statlig eid, en fjerdedel aksjesel-
skaper og resten stiftelser. Statlige insti-
tutter slipper skatt på inntekt og formue, 
mens andre institutter bare slipper skatt 
på formue. I februar ble det avgjort at 
SINTEF må betale inntektsskatt for det 
instituttet oppfatter som forskningsvirk-
somhet. Sektoren hevder skattlegging av 
FoU-virksomheten vil virke konkurranse-
vridende nasjonalt og internasjonalt.

Hvordan skal instituttene kombinere ideell 
virksomhet og samfunnsoppdrag med tøff 

skattlegging? Kristin Halvorsen får kritikk fra 
institutt sektoren.  

FO
TO

: S
C

A
N

P
Ix



forskerforum 5 • 2008 • side 8 forskerforum 5 • 2008 • side 9

Oslo ser problema.
– Vi har drive med digitalisering av samlin-

gane i 20 år, og det er viktig at dette arbeidet 
held fram. Men når det er sagt, er ein del av 
materialet vi forvaltar i så dårlege stand at vi hel-
ler må prioritere å sikre gjenstandane fysisk. 
Digitalisering kan ikkje alltid prioriterast. Aller 
først må vi sikre at opplysningane vi har om 
materialet er rette, og dette krev store ressursar, 
uttalar Roaldset.

Bra for brukarane
Kristine Orestad Sørgaard, tillitsvald for For-
skerforbundet ved Arkeologisk museum, er 
svært glad for forslaget.

– Store delar av samlingane ved universitets-
musea er digitaliserte, men materialet har i liten 
grad vore tilgjengeleg for publikum. Vi er svært 
glade for at departementet no går lenger, og sat-
sar på eit digitalt museum. Men det trengs nok 
ein del samkøyring for å få til dette, seier Sør-
gaard, som også synest det er bra at meldinga 
legg vekt på brukarane.

− Klistra utanpå
– Det digitale museet slik det er skissert i sto-
ringsmeldinga er problematisk. Eit digitalt 
museum kan ikkje bare vere ein virtuell orga-
nisasjon som er klistra utanpå musea. Den 
må være godt forankra i musea som organisa-
sjonar, seier Christian-Emil Smith Ore, før-
steamanuensis ved Universitetet i Oslo. Han 
har vore leiar for Museumsprosjektet, eit 
nasjonalt samarbeidsprosjekt, der målet var 
å lage felles databasesystem for samlingane.  
– Det vil vere veldig vanskeleg å ha ein nasjonal 
informasjonsbank utan også å ha kontroll over 
informasjonsproduksjon og administrasjon. I 
det heile tatt treng universitetsmusea ei felles 
visjonær og styrande hand. 

– I praksis betyr den at det blir eitt nasjonalt 
universitetsmuseum slik tidlegare direktør Kåre 
Hesjedal ved Bergen museum foreslo i 2001. 
Dette forslaget vart tvert avvist av musea i Oslo, 
Trondheim og Tromsø, seier Ore.

Han fortel at nokre av musea har vist liten 
vilje til samarbeid, og Naturhistorisk museum 
trekte seg ut av Museumsprosjektet tre år før 
det vart avslutta. 

Det som er sikkert, er at eit felles digi-
talt nettmuseum også vil bli frykteleg dyrt. 
– Det vil krevje ei ganske inngåande samord-
ning, og informasjonen frå alle musea må vere 
klassifisert på same måte, meiner han.

Av Johanne Landsverk

Saken «Professor før 40» i forrige utgave av For-
skerforum har blitt et samtaleemne på pause-
rom ved universiteter og høgskoler. Flere har 
latt seg provosere av professor Gunnar Hartvig-
sens tolv tips for å oppnå professortittelen i ung 
alder.

– Jeg ble sjokkert, sier postdoktor Kåre-Olav 
Stensløkken (34) ved Ullevål Universitetssyke-
hus i Oslo.

– Hartvigsen presenterer en gammeldags 
holdning om at professorjobben er et altover-
skyggende kall. Jeg blir oppgitt og litt irritert. 
Selv om en akademisk karriere krever innsats, 
er den tross alt bare en jobb. Det finnes andre 
viktige ting i livet.

Han får støtte av postdoktor Geir Åge Løset 
(33) ved Universitetet i Oslo.

– Dette er oppskriften på ikke å ha et liv. Jeg 
vil i hvert fall ikke ha det sånn, sier han.

Valgte «feil»
Råd som «vent med barn til du er professor», «si 
nei til tillitsverv» og «hold deg unna feriereiser» 
ble møtt med en blanding av vantro, latter og 
sinne hos de to biologene.

Stensløkken mener det er direkte diskrimi-
nerende å oppfordre til å vente med barn.

– Kvinner kan ikke vente, sier han.
De er begge småbarnsfedre og har valgt 

«feil» i forhold til Hartvigsens oppskrift. Under 
intervjuet er elleve måneder gamle Anna Lang-
vad Stensløkken høyt og lavt. De to voksne er 
enige i at det ikke er like lett å jobbe lange dager 
med barn.

– Men det må være mulig å kombinere. Barn 
er en viktig del av livet, sier Løset, som mener 

den nye generasjonen forskere vil prioritere fri-
tid og familie i større grad enn den forrige.

– Kynisk livsfilosofi
Stensløkken har brutt et annet bud; han er med-
lem i Forskerforbundets hovedstyre. Fysiologen 
synes Hartvigsen byr på en kynisk livsfilosofi 
når han fraråder å ta på seg slike fellesskapsopp-
gaver. 

– Jeg tror hele systemet ville bryte sammen 
om ingen tok på seg disse oppgavene, sier 
Løset.

– Det er en grunnleggende egoistisk hold-
ning i tipsene. Det er påfallende hvor selvsen-
trert man må være for å bli ung professor.

Men det er ikke bare opp til den enkelte, 
påpeker han.

– Dette handler mye om nettverk. Mange 
dyktige forskere når aldri fram.

Selv om det ikke burde være sånn, innrøm-
mer Løset og Stensløkken at Hartvigsen på 
mange måter har klart å ta akademia på kornet.

– Han setter nok ord på det mange tenker, 
sier Stensløkken.

– Og dessverre har han rett i mye, skyter 
Løset inn.

– Dagens akademia er innrettet slik at hvis 
man skal bli professor før førti, er disse tipsene 
sikkert nyttige. Men hvorfor skal man egentlig 
det?

PS: Stensløkken har i kraft av vervet som sty-
remedlem i Forskerforbundet et innlegg på side 
46. Der tar han også utgangspunkt i Hartvig-
sens tips.

Av Ida Kvittingen

«Professor før 40»:

− Ikke et liv
Idealet om den selvoppofrende og selvsentrerte akademikeren 
må revurderes, mener to unge forskere.

Stortingsmelding med vekt på forsking:

− Tek universitetsmusea på alvor
Museumsdirektørane jublar over «Tingenes tale», stortingsmeldinga om universitetsmusea. 
Men mange synest ho er for uforpliktande.

     I stortingsmeldinga blir det stadfesta at for-
sking skal vere ein berebjelke ved universitets-
musea, og at universiteta må ta eit større ansvar 
for musea sine. Direktørane meiner dei har 
grunn til å juble.

– Eg er tilfreds, for stortingsmeldinga slår 
kategorisk fast at universitetsmusea er for-
skingsinstitusjonar, og at det skal ligge forsking 
til grunn for utviklinga av dei vitskaplege sam-
lingane. Det er svært positivt at universitetsmu-
sea skal vere kunnskapsleverandørar overfor 
kultur- og naturminneforvaltninga i Noreg. 
Dette er med på å styrke forskingsperspektivet 
ved musea, seier Axel Christophersen, direktør 
ved Vitskapsmuseet, NTNU. Han kunne likevel 
ønskt seg at departementet tok eit tydelegare 
økonomisk ansvar i meldinga.

− Feigt å unngå prislapp
Han får støtte av Marit Hauan, direktør ved 
Tromsø museum:

– Eg synest det er fabelaktig å få ei stortings-
melding som er sterkt ønska av universitetsmu-
sea sjølve. Meldinga kom i grevens tid, og viser 
at Kunnskapsdepartementet no tek universitets-
musea på alvor. Men eg synest det er litt feigt at 
ein ikkje har våga å setje ein prislapp på alt som 
blir lova. Det er f lott at ein tenkjer fine tankar 
om økonomisk satsing, men ein må også for-
plikte seg. Universiteta sjølve har ikkje økonomi 
til å bere dette løftet.

Elen Roaldset, direktør ved Naturhistorisk 
museum i Oslo er positiv til innhaldet i stor-
tingsmeldinga, men på dette punktet er også ho 
kritisk:

– Det er eit svakt punkt at meldinga ikkje er 
meir økonomisk forpliktande, seier ho.

Men Egil Mikkelsen, direktør ved Kulturhis-
torisk museum, meiner ein ikkje kan vente meir 
forpliktande lovnader.

– Eg synest universitetsmusea blir tekne på 
alvor. Meldinga slår mellom anna fast at det er 
ein føresetnad med betre bygg for å få til end-

ringar. I ei stortingsmelding får ein sjeldan lov 
til å vere meir konkret enn dette, seier Mikkel-
sen. 

Satsar på forsking
Mikkelsen har ikkje ein einaste kritisk merknad 
til stortingsmeldinga.

– Eg er svært nøgd med at departementet no 
tek eit klart tak i utfordringane og slår fast at 
forsking skal vere ei kjerneoppgåve ved univer-
sitetsmusea. Det er også bra at musea må defi-
nere kva satsingsområde dei går inn for, og at 
dei må utarbeide faglige program, uttaler Mik-
kelsen.

Og på dette punktet er museumsdirektørane 
samstemde:

– Det aller viktigaste i meldinga er at depar-
tementet skal ta initiativ overfor Forskingsrådet 
for å utgreie forskingsplanar som skal legge til 
rette for FoU-arbeid ved musea. Vi må ha ei 
tydelegare retning på forskinga vår, meiner 
Christophersen.

Også Hauan vil framheve dette punktet.
– Det er bra at Forskingsrådet no skal ta 

ansvar for å utvikle eigne forskingsprogram 
med særleg vekt på rekruttering, ikkje minst 
innanfor det naturhistoriske området.

Siri Jansen, direktør ved Bergen Museum, 
synest det er f lott at meldinga framhevar for-
sking på den nasjonale natur- og kulturarven, 

og at den nasjonale taksonomikompetansen 
skal sikrast ved universitetsmusea.

Hovudtillitsvald i Forskerforbundet ved Uni-
versitetet i Bergen, Bjarne Meidell, meiner det 
er bra at forskinga ved universitetsmusea skal 
vere retta mot samlingane.

– Men det burde også stått noko i meldinga 
om at forskinga og samlingane bør vere tettare 
kopla opp mot undervisning. Dette punktet er 
heilt fråverande i meldinga, seier han.

Digitalt museum krev ressursar 
Men det som direktørane er aller mest opptekne 
av, er forslaget om eit nasjonalt digitalt museum, 
basert på materiale frå samlingane. Departe-
mentet skal setje ned eit utval som startar opp 
til hausten. Siri Jansen ved Bergen Museum er 
skeptisk.

– Dette krev eit stort løft. Og kva vil det med-
føre? Kva skal presenterast? Skal det lagast eigne 
nettutstillingar over ulike tema, eller skal det 
leggast til rette for ulike søk i samlingane? Før 
eg ser kva utvalet foreslår, må eg innrømme at 
eg er skeptisk til alt arbeidet som det ser ut til at 
universitetsmusea må legge ned i dette. Særleg 
når ein tenkjer på viktige, heilt avgjerande ting, 
som konservering, anna samlingsforvaltning og 
den gamle bygningsmassen vi slit med, seier 
Jansen.

Også Roaldset ved Naturhistorisk museum i 

Museumsmeldinga

«Tingenes tale», stortingsmelding  ▪

nr.15 om universitetsmusea.
Kyrkje-, utdannings- og forskingskomi- ▪

teen legg fram si innstilling 22. mai.
Stortingsmeldinga kjem opp i Stortin- ▪

get 30. mai.
Utgreiing om nasjonalt digitalt  ▪

museum startar i haust.

– Stortingsmeldinga slår 
kategorisk fast at 

universitetsmusea er 
forskingsinstitusjonar, seier Axel 

Christophersen, direktør ved 
Vitskapsmuseet, NTNU. 

– Det er flott at meldinga 
framhever forsking på 

den nasjonale natur- og 
kulturarven, seier Siri Jansen, 

direktør ved Bergen 
Museum. 
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– Du må begynne snart hvis du skal rekke å bli professor før du er 40, sier Geir Åge Løset til Anna 
(elleve måneder), på fanget til far Kåre-Olav Stensløkken. (Foto: Ida Kvittingen)
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Svar til Stjernø
n Høringsrunden til Stjernø-
innstillingen er avsluttet. En 
ringerunde viser at motstan-
den mot tvangsfusjoner fort-
satt er sterk.

– Svaret fra ansatte og stu-
denter er helt på linje med de 
synspunktene universitetsle-
delsen ga uttrykk for da inn-
stillingen kom. Vi ønsker 
samarbeid, ikke sammenslåin-
ger, sier rektor Sigmund 
Grønmo ved Universitetet i 
Bergen (UiB). Universitets- og 
høgskolerådet (UHR) framhe-
ver frivillighet som prinsipp.

– Vi ønsker nasjonale nett-
verk, basert på faglighet i stedet 
for geografi, sier leder Jarle 
Aarbakke. UHR har fått utsatt 
høringsfristen til etter repre-
sentantskapsmøtet 28.-29. mai, 
der 42 institusjoner sier sin 
mening. Også Kunnskapsde-
partementet verdsetter frivillig-
het, understreket statssekretær 
Jens Revold i forbindelse med 
godkjenningen av Tromsø-
fusjonen i april. Høgskolen i 
Nesna (HiNe) åpner for at sko-
len kan bli del av en større insti-
tusjon, så lenge studiestedene 
bevares. For HiNe har innstil-
lingen fått en uventet positiv 
effekt. Etter trusselen om ned-
leggelse har skolen fått mye 
medieomtale – og flere søkere.

Flere institusjoner har valgt 
ikke å ta stilling til forslaget 
om å senke akkrediteringskra-
vet fra fire til én doktorgrad. 
UiB avviser forslaget, mens 
Høgskolen i Sør-Trøndelag 
(HiST) støtter det.

– Med nye regler blir det 
realistisk for oss å satse på å bli 
universitet, forklarer Trond Mic-
hael Andersen. Han er ansatt 
rektor ved HiST, som også har 
ekstern styreleder. HiST er posi-
tiv til at Stjernø vil sidestille 
valgt og ansatt rektor og påby 
ekstern styreleder. De andre 
institusjonene Forskerforum 
har vært i kontakt med, avviser 
en omkamp om styreform.

En rekke institusjoner 
framhever styrking av profe-
sjonsutdanningene som et 
positivt forslag. Kunnskaps-
departementet regner med å ha 
avsluttet behandlingen av 
høringssvarene til høsten. 
Stjernø-innstillingen vil omta-
les i statsbudsjettet for 2009. 

INNLAND

Fusjon i Tromsø
n Kunnskapsdepartementet 
(KD) har godkjent fusjonen 
mellom Universitetet i 
Tromsø og Høgskolen i 
Tromsø.

– Det er et historisk vedtak. 
Dette har vært en langvarig 
prosess, som nå har endt i et 
lykkelig resultat, sier en for-
nøyd Ulf Christensen (bildet), 
rektor ved Høgskolen i 
Tromsø.

Mye arbeid er allerede blitt 
lagt ned i planleggingen av 
fusjonen, som startet flere år 
før søknaden ble oversendt KD 
i desember i fjor. Det har lenge 
blitt spekulert i om departe-
mentet ville ta hensyn til 
Stjernø-innstillingens forslag 
om en ny struktur i høyere 
utdanning når de vurderte 
fusjonssøknaden. Nå er det 
klart at KD har valgt å se 
Tromsø-fusjonen for seg. De to 
institusjonene fikk gjennom-
slag allerede før høringsfristen 
til Stjernø-inn stillingen var 
ute 1. mai. Christensen tror 
det var avgjørende at det var 
samsvar mellom analysene i 
søknaden om fusjon og de 
konklusjonene Stjernø-utval-
get har kommet til.

Mistenkt for juks
n Universitetet i Bergen har mistanke om ulovlig samarbeid om 
obligatoriske oppgaver blant 205 jusstudenter i perioden 2006-2007, 
ifølge På Høyden. Det juridiske fakultet har sendt sakene til klage-
nemnda ved UiB. 
– Dette er en svært alvorlig sak. Et så stort sammenfall mellom 
besvarelsene er klart i strid med bestemmelser i UiBs regelverk og 
med akseptabel akademisk praksis, sier rektor Sigmund Grønmo til 
På Høyden.

Jusstudentene ved UiB føler seg uthengt og urettferdig behandlet. 
Leder for Juridisk Studentutvalg, Christian Kartnes, sier til nettavi-
sen.no at saken har gått veldig inn på alle studentene ved fakultetet. 

For å oppdage det som kan være juks har UiB benyttet gjenkjen-
ningsprogrammet ePhorus. Det er et dataprogram som systematisk 
kontrollerer tekster for å avdekke eventuell plagiering. Universitetet i 
Oslo har i to år benyttet samme program og regner med at også de 
etter hvert vil kunne ta f lere studenter for juks, opplyser Aftenposten.

Nytt forum for 
utdannings-
forskning
n Kunnskapsminister Bård 
Vegar Solhjell inviterer til å 
etablere et nasjonalt forum for 
utdanningsforsking, melder 
Forskningsrådet.

– Om utdanningssystemet 
vårt skal bli effektivt med 
omsyn til å produsere, dele og ta 
i bruk kunnskap, må praktika-
rane, forskarane og me som skal 
forme ut politikken ha ein felles 
arena og kunnskapsbase, sier 
Solhjell ifølge Forskningsrådets 
hjemmesider. Han mener fors-
kningen bør gjøres kjent der 
den skal ha en virkning.

– Det hjelper jo lite om det 
berre er forskarane, departe-
mentet og Utdanningsdirektora-
tet som kjenner til kva som 
kjem ut av utdanningsfor-
skinga, sier han.

− Stoler ikke på 
forskerne
n Alle forskere ved Universite-
tet i Oslo må skrive under på et 
dokument om å ikke fuske. 

– Etter avsløringen av fors-
kningsfusket til Jon Sudbø, må 
alle forskere på UiO skrive under 
på at de ikke vil fuske. Det er 
akkurat som om alle flygere etter 
11. september 2001 skulle ha 
skrevet under på en garanti om at 
de aldri vil f ly inn i skyskrapere, 
sier professor i molekylær biovi-
tenskap ved UiO, Kristian Gun-
dersen til Uniforum. Han mener 
dette er å mistenkeliggjøre alle 
forskere og at universitetsledel-
sen bruker Sudbø-saken for å 
innføre mer kontroll. Gundersen 
forstår likevel at UiO er opptatt av 
å hindre at slike saker skjer igjen. 

Prorektor Haakon Breien 
Benestad forstår frustrasjonen, 
men mener kontrollordningene 
er viktige fra et forskningsetisk 
ståsted. 

Norge stor på polarforskning
n Polarområdene blir stadig viktigere i internasjonal forskning, 
særlig sett i lys av klimautviklingen. Nå viser nye tall at Norge er 
verdens femte største polarforskningsnasjon − større enn Russland. 
Det er Nifu Step, som på oppdrag for Forskningsrådet har utarbeidet 
en rapport om temaet. Rapporten gir oversikt over omfanget av norsk 
polarforskning i 2006, samt norsk og utenlandsk forskning på Sval-
bard. I Arktis driver bare USA og Canada mer forsk ning enn oss. På 
Svalbard er Norge den klart største forsk ningsnasjonen. I perioden 
mellom 1981 og 2007 ble det produsert 53 000 vitenskapelige polar-
forskningsartikler på verdensbasis. Av disse stod norske forskere for 
vel 4000 artikler. Norge er det eneste landet i verden som har faste 
forskningsinstallasjoner i både Arktis og Antarktis.   

Slutt på søkerflukten
n For første gang siden 2005 er det ikke nedgang i søkertallene til 
høyere utdanning, melder Samordna opptak (SO). Men det er heller 
ingen økning. SO har per april 2008 registrert rundt 92 500 søkere 
til høyere grunnutdanning, det samme som i 2007. Flere kvinner og 
færre menn søker utdanning. Universitetene i Oslo, Bergen og Sta-
vanger fikk færre primærsøkere enn året før. «Primærsøkere» viser 
til hva søkerne hadde som førstevalg. Universitetet i Agder går litt 
opp fra i fjor, men har færre søkere enn i 2006. UMB har også en 
svak framgang, mens NTNU og Universitetet i Tromsø øker jevnt. 
NTNU er nå det nest største lærestedet når det gjelder primærsøkere 
gjennom SO, bare slått av UiO. Høgskolen i Nesna, som ble foreslått 
nedlagt av Stjernø-utvalget, har den høyeste prosentvise økning i 
antall primærsøkere, takket være f lere nye studier. Flere andre høg-
skoler i distriktene gjør det godt; høgskolene i Ålesund, Narvik, Hed-
mark og Volda opplever framgang. Statsråd Tora Aasland synes det 
er positivt at f lere høyskoler i år har utvidet studietilbudet og tiltrek-
ker seg nye studentgrupper. 

Misjonshøgskolen blir vitenskapelig 
høgskole
n Misjonshøgskolen i Stavanger (MHS) lever opp til kravene for å bli 
vitenskapelig høgskole. Det vedtok Nokut-styret i april.

− Nokuts vedtak anerkjenner MHS’ årelange arbeid med faglig 
oppbygging, sier MHS-rektor Knut Holter i en pressemelding.

I og med Nokut-vedtaket kan skolen søke Kunnskapsdepartemen-
tet om endring av status fra ikke-akkreditert høyskole til vitenskape-
lig høyskole.

Tror regjeringen forstår alvoret
n I løpet av ti år vil om lag 40 prosent av alle professorer og førstea-
manuenser gå av med pensjon. Universitets- og høgskolesektoren 
står foran en rekrutteringskrise, mener Forskerforbundet. I et inter-
vju med NRK sier statsråd Tora Aasland seg enig i at rekruttering av 
nye forskere kan bli et alvorlig problem.

− Jeg må velge å tro at man på regjeringshold nå fatter alvoret i 
situasjonen. Og jeg forventer at Aasland får gjennomslag overfor 
statsminister og finansminister, sier leder Bjarne Hodne (bildet) i 
Forskerforbundet til forskerforum.no. Både Aasland og Hodne fram-
holder at partene har hatt en god dialog om temaet.

− Nå gjenstår det å se i rekrutteringsmeldingen, i revidert statsbud-
sjett og i statsbudsjettet for 2009, i hvilken grad dialogen ikke bare har 
vært god, men også vellykket sett fra sektorens side, sier Hodne.

Kameraderi og inhabilitet
n Kameraderi og annen inhabilitet har god grobunn når Forsknings-
rådet skal tildele prosjektmidler. Det mener førsteamanuensis Sjur 
Baardsen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Forskerforum 
trykket i nr. 3/08 en kronikk av Baardsen om det han mener er svakhe-
ter ved Forskningsrådets rutiner for tildeling av forskningsmidler. 
Han skrev blant annet: «Søkerne kan selv foreslå eksterne eksperter til 
å evaluere sin egen søknad. Dette er en uting som utfordrer habilitets-
kravet.»

Siden har Baardsen gjentatt kritikken i studentavisa Studvest:
– Det er norsk naivitet at man har tro på at folk er i stand til å vur-

dere sin egen habilitet.
– Baardsen prater om norsk naivitet. Han kan dermed ikke være 

kjent med at vi har de strengeste habilitetsreglene i Norden, svarer 
administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet ifølge Stud-
vest. Hallén besvarer ellers kritikken i et innlegg på side 36 i denne 
utgaven av Forskerforum.

Lønnsoppgjøret
n Timingen av denne utgaven av Forskerfo-
rum er ikke den beste med tanke på lønns-
oppgjøret. Forhandlingsfristen i både staten, 
KS, Spekter og Oslo kommune hadde frist 1. 
mai − etter at bladet gikk i trykken. Vi rap-
porterer imidlertid fra lønnsoppgjøret på 
nettsidene forskerforum.no, og kommer 
uansett utfall tilbake til oppgjøret i neste 
papirutgave, i begynnelsen av juni.
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Forskningsfondet har vokst seg større enn grunnlegger Dagfinn Føllesdal 
kunne drømt om. Men i likhet med mange andre, mener han kongstanken om 
en trygg og langsiktig f inansiering for forskning har blitt svekket underveis.

Av Ida Kvittingen Foto: Sigurd Fandango

Kampen om 
forskningsfondet

CERN

Undergrunnforskning
Det internasjonale forskningssamarbeidet CERN har brukt 30 
milliarder kroner og 12 år på å bygge tidenes kraftigste partikkel-
akselerator 100 meter under jorda. Men forskerne ved verdens 
største grunnforskningsprosjekt vet ikke hva de vil f inne når 
Large Hadron Collider settes i gang til sommeren.

Av Ida Kvittingen

Den avanserte teknologien i kjempedetekto-
ren ATLAS har blitt utviklet underveis. Legg 
merke til personen ved foten av detektoren. 
(Foto: CERN)
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Dypt under jorda, på begge sider av grensa mel-
lom Frankrike og Sveits ved Genève, bukter et 
27 kilometer langt rør seg. Snart skal det buldre 
enorme mengder energi gjennom den høytek-
nologiske konstruksjonen. Bittesmå partikler, 
usynlige for det blotte øye, skal slynges mot 
hverandre ved 99,9999991 prosent av lysets has-
tighet før de kolliderer med voldsom kraft. Med 
oppstarten av partikkelakseleratoren Large 
Hadron Collider (LHC) håper forskerne ved den 
europeiske organisasjonen for kjernefysisk fors-
kning (CERN) å finne bedre forklaringer på 
hvordan verden henger sammen.

Fra verdensrommet
100 meter under overf laten jobbes det på spreng 
for å nå målet. Vi er noen av de siste som får se 
det mye omtalte maskineriet før tunnelen sten-
ges og testingen starter i juni.

– Dette er virkelig tiårets begivenhet i fysikk-
verdenen, utbryter en engasjert Erik Adli.

Den norske doktorgradsstipendiaten har f lyt-
tet studiene til verdens største grunnforsknings-
prosjekt. Nå viser han stolt en gruppe 
fysikk studenter fra Universitetet i Oslo prosjek-
tet ATLAS – en av fire detektorer tilknyttet LHC 
som skal registrere det som skjer når partiklene 
kolliderer. Den kvikke 32-åringen har selv vært 
med på å bygge den, kravlet rundt inni maskine-
riet, sjekket at magnetfeltene virker. ATLAS 
inneholder blant annet verdens største superle-
dende magnet, som skal sørge for å styre parti-
klene mot hverandre slik at f lest mulig 
kolliderer.

– Magneten er så kraftig at om du står et 
stykke unna, vil klokka di stoppe og metallgjen-
stander f ly ut av lommene dine, sier Adli og gli-
ser.

Akkurat her, ved den 46 meter lange detekto-
ren, er vi 80 meter under jorda, forteller han. Vi 
står og balanserer på en smal gesims. Bak oss 
rager det som ligner et stort hjul av metall, midt 
i det som ser ut som et fabrikkanlegg fylt med 
blinkende stål, jern og det siste innen tekno-
logi.

Det trengs tydeligvis store instrumenter for å 
fange ørsmå ting.

– Der ser dere platene som fanger opp myo-
nene, forklarer Adli.

Han peker på det store hjulet dekket av pla-
ter.

Snart skal forskerne selv sprøyte tusenvis av 
protoner inn i LHC-akseleratoren. Men forelø-
pig testes ATLAS med partikler fra verdensrom-
met, såkalte myoner, som med jevne mellomrom 
treffer jorda. Lettelsen var stor da forskerne tid-
ligere i vår fikk bekreftet at teknologien faktisk 
virker. For ingenting kan tas for gitt når man 
tester fysikkens, teknologiens og den mennes-
kelige vitens grenser.

En reise i tid
– Folk her er veldig spente. Nå som det meste er 
på plass, sitter de bare og venter på oppstarten, 
sier Adli.

Når testingen av LHC starter, holder fysikere 
verden over pusten. Hundrevis av dem har 
sammen med ingeniører og dataeksperter job-
bet i årevis for å få til en partikkelakselerator så 
kraftig at selv Higgs-partikkelen kan måles. 
Den ble skapt på papiret av engelskmannen 
Peter Higgs allerede i 1964, men ingen har ennå 
registrert partikkelen. Om teorien stemmer 
overens med virkeligheten, vil fysikerne kunne 
forklare hvorfor det meste i universet har masse. 
En rekke nye partikler kan forhåpentligvis også 

oppdages, når kjente partikler omdannes til 
energi ved kollisjon, for deretter å gå over i nye, 
faste former. Og kanskje vil man finne ut hvor-
for den sentrale teorien, standardmodellen, ikke 
kan gi en fullverdig forklaring på virkelighetens 
fysikk. Teknologien har endelig kommet så 
langt at en rekke viktige teorier kan testes gjen-
nom laboratorieeksperimenter for første gang.

LHC skal fungere som en slags tidsmaskin. 
Ved å øke farten til partiklene maksimalt, vil de 
ved kollisjon frigi energikonsentrasjoner tilsva-
rende dem som fantes ett hundre milliarddels 
sekund etter Big Bang. Så nærme har man aldri 
kommet mysteriet rundt universets opprinnelse 
for rundt 14 milliarder år siden.

Svever i uvitenhet
Men de grånende fysikerne som har viet sine 
beste år til prosjektet, aner ikke om det går slik 
de tror.

– Det er jo ingen som egentlig vet hva som 
kommer til å skje, avslører Adli.

– De teoriene vi har nå, bryter sammen når 
vi kommer opp i så høy energi. Vi vet ikke om 
noen av dem stemmer, bekrefter professor Stei-
nar Stapnes.

Men milliardprosjektet vil uansett ikke være 
bortkastet, mener han. At noe viktig kommer ut 
av det, er han overbevist om. Stapnes ble hekta 
på partikkelfysikk allerede da han kom til CERN 
som sommerstudent på 80-tallet, og har jobbet 
med ATLAS siden det bare var en idé for rundt 
15 år siden. Etter hvert har han blitt nestleder 
for prosjektet.

– Gjennom eksperimentet stiller vi de mest 
fundamentale spørsmålene om partikler, kref-
ter og universet. Jeg tror at en god del av svarene 
vil komme i løpet av de neste 10 til 20 årene, og 
at LHC kanskje er det viktigste instrumentet. At 

CERN

det er usikkerhet om hva svarene vil være, gjør 
det hele bare mer spennende, sier Stapnes.

Han føler seg privilegert som får drive med 
sann grunnforskning, og har lært seg å leve 
med usikkerheten det innebærer. Forskningen 
ved CERN byr på en ekstra utfordring fordi tek-
nologien forskerne behøver som regel ikke fin-
nes når de begynner å planlegge et prosjekt. 
Veien blir til mens man går, og forskerne må 
hele tiden ligge minst et skritt foran seg selv.

Det som virket umulig da LHC ble påtenkt 
på 80-tallet, har blitt en realitet. Det er i seg selv 
en seier.

– Man må godta at disse prosjektene tar tid, 
konkluderer Stapnes.

Han synes det harde arbeidet over mange år 
har vært vel verdt innsatsen. Den jordnære vest-
lendingen håper blant annet at eksperimentet 
vil gi oss mer kunnskap om hva universet består 
av. Så langt kjenner vi bare fire prosent. Meste-
parten er mystisk, mørk materie og mørk 
energi.

– Ren grunnforskning
Mange fysikere håper nesten å få motbevist teo-
riene sine gjennom å finne nye. De synes det 
mest spennende er å få ny viten, forteller Farid 
Ould-Saada. Den blide fysikkprofessoren fra 
Algerie er leder for den CERN-relaterte partik-

kelfysikkforskningen i Norge, og har tatt UiO-
studentene sine ut av klasserommet for å vise 
dem eksperimentene ved CERN.

– Man kan ikke bare lese om dem, slår han 
fast.

Om det skulle vise seg at Higgs-partikkelen 
likevel ikke finnes, blir det mest trist for gamle 
Higgs selv. Fysikerne får bare nye ting å gruble 
på, forklarer Ould-Saada.

– Vi må aldri tro at den kunnskapen vi har er 
sikker. Alt er egentlig mulig.

– Til hvilken nytte er denne høyst usikre fors-
kningen for samfunnet?

Ould-Saada blir nesten provosert over spørs-
målet.

– Dette er ren grunnforskning. Den vil kan-
skje gi nytte i praktisk forstand om mange år, 
men det vet vi ikke. Det som er sikkert, er at 
fysikken alltid har hjulpet folk. Uten kvanteme-
kanikk og relativitetsteori hadde vi verken hatt 

telefon eller laser, sier han en smule opprørt.
Ny viten har verdi i seg selv, men medisinsk 

utstyr, teknologi til industrien og IT er eksem-
pler på nyvinninger som har kommet i kjølvan-
net av grunnforskningen, forklarer Ould-Saada 
deretter pedagogisk.

En datautfordring
Et slikt nyttig biprodukt er World Wide Web. 
Det ble oppfunnet ved CERN i 1989, som et rent 
forskningsnettverk. Forskerne ønsket rett og 
slett å dele informasjon på tvers av kontinentene 
på en enklere måte.

– Det var ingen som ante at det skulle bli så 
stort, sier Ould-Saada.

20 år seinere er Norge godt representert ved 
et lignende verdensomspennende samarbeid; 
Grid. Ould-Saada mener det har potensial til å 
bli et like viktig verktøy for samfunnet som 
World Wide Web.

Vi må aldri tro at den kunnskapen vi har 
er sikker. Alt er egentlig mulig.

Farid Ould-Saada, professor i partikkelfysikk

– Partikkelstrålen er bare en åttendedel av tykkelsen til et hårstrå. Fokuseringsmagneter styrer 
 strålene mot hverandre, slik at flest mulig partikler kolliderer, sier stipendiat Erik Adli (t.h.). Fysikk-
professor Farid Ould-Saada og student Elena Prey følger nøye med på omvisningen ved ATLAS-
prosjektet. (Foto: Ida Kvittingen)

Forskerne bruker både sykkel og motoriserte kjøretøy for å komme seg rundt den 27 kilometer lange tunnelen med LHC-akseleratoren. (Foto: CERN)

CERN/
Large Hadron Collider

CERN
Conseil Européen pour la Recherche  ▪

Nucléaire
Dannet i 1954 ▪

Ved Genève i Sveits ▪

Driver grunnforskning innen eksperi- ▪

mentell partikkelfysikk
20 medlemsland ▪

2600 ansatte ▪

9000 brukere fra 80 land ▪

Tre nobelprisvinnere i fysikk ▪

LHC
Large Hadron Collider ▪

Partikkelakselerator ▪

Vedtatt: 1996 ▪

Klar til bruk: sensommeren 2008 ▪

Akselererer partikler til 99,9999991 pro- ▪

sent av lysets hastighet, og kolliderer 
dem en milliard ganger i sekundet
Skal teste en rekke fysikkteorier ▪
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ding om rekruttering, og tenker særlig på natur-
vitenskapene. Jeg vil tro at det åpner seg 
muligheter for f lere stillinger, men jeg kan ikke 
love noe.

– Hvorfor bruker ikke Norge heller pengene 
på forskning innenlands?

– Det snakkes mye om viktigheten av å satse 
på grunnforskning, noe dette definitivt er. Vi 
kunne ikke fått til det samme i Norge, vi må 
løfte i f lokk, sier Revold.

Mektig mygg
Noe av kunnskapen man forventer å finne gjen-
nom LHC, er allerede blitt heftig debattert. Vil 
det ikke være farlig å skape Big Bang-eksplosjo-
ner og sorte hull midt på jorda? Nettdebattene 
preges av engstelse, og to menn på Hawaii har 
gått til søksmål for å få stoppet akseleratoren.

CERN tar søksmålet med knusende ro. Sik-
kerheten ved LHC har blitt nøye testet, forsikrer 
kommunikasjonssjef James Gillies ifølge New 
York Times.

For dem som tror sorte hull vil sluke Genève 
og den omkringliggende verden, kan Stapnes 
berolige med følgende:

– Hvis vi i det hele tatt klarer å skape små 
sorte hull, vil de forsvinne i samme øyeblikk 
som de oppstår.

Det forskerne egentlig studerer, er partiklene 
som dannes idet de sorte hullene forsvinner, 
forklarer Stapnes.

Kosmisk stråling som treffer jorda produse-
rer dessuten allerede sorte hull med mye større 
energimengde. Og siden jorda fortsatt finnes 
under beina våre, er det ingen grunn til å tro at 
den ikke vil være her etter LHC, kommenterer 
CERN på sine hjemmesider.

Selv om energimengden i partikkelkollisjo-
nene tilsvarer forholdene like etter Big Bang, til-
svarer den i naturen bare energien til en 
f lygende mygg. Klasker du til myggen, har du 
altså skapt en langt kraftigere kollisjon enn 

LHC, relativt sett. Det som gjør at energien i 
LHC blir formidabel, er at den konsentreres på 
et område som er en milliondel av en milliondel 
mindre enn en mygg.

Men eksperimenter av denne størrelsen er 
selvsagt aldri ufarlige. Gasslekkasjer kan gi 
mangel på oksygen, og den enorme intensiteten 
vil skape betydelig stråling.

– Men igjen, relativt sett, er det ikke sterk 
stråling det er snakk om, sier Stapnes.

Folk oppe på jorda vil ikke bli utsatt, hevder 
han. De ansatte som skal bevege seg i nærheten 
av LHC, må imidlertid passe på.

– Man må ta sine forholdsregler når man job-
ber i enkelte soner.

Neste generasjon
For at strømmene i magnetene som kontrollerer 
partiklene skal kunne f lyte uten motstand, og 
maskineriet dermed ikke brenne opp på grunn 
av overbelastningen, må LHC kjøles ned til 
minus 271 grader. Det er like kaldt som i det 
ytre verdensrommet. For å kunne reparere deler, 
må man varme opp maskineriet til romtempe-
ratur. Oppdager man feil under testingen, tar 
det månedsvis å varme opp og kjøle ned maski-
neriet, noe som gjør at det fremdeles er høyst 
usikkert når man kan vente resultater fra LHC.

Men forskerne fortviler ikke. De preges hel-
ler av pågangsmot og optimisme, skal vi tro 
Stapnes.

– Stemningen er god, sier professoren.
– Det har vært et sjansespill, men de siste 

månedene har ting gått som de skal. Vi føler vi 
er temmelig nær ved å lykkes.

Han håper å ha de første dataene klare i 
august – om alt fortsetter slik det bør.

– Mange er ganske stressa nå, sier Erik Adli
– Det er stor innsatsvilje for å få de enkelte 

delene ferdige – det er jo ingen som vil ha ansvar 
for at helheten ikke fungerer.
Stipendiaten er allerede i gang med å planlegge 

neste generasjons partikkelakselerator. Om pro-
sjektet CLIC lykkes, avhenger imidlertid i stor 
grad av resultater fra LHC. CERN ligger som 
vanlig to hestehoder foran seg selv.

Hvilke egenskaper bør en 
«grunnforsker» ha?

Dagfinn Føllesdal, pro-
fessor i filosofi,  Stanford 
 University og  tidligere pre-
ses i Det  Norske Viden-
skaps-Akademi
– Man må være veldig nys-
gjerrig i forhold til å forstå 

noe, uten å måtte behøve å tenke på at det 
skal ha praktisk nytte.

Arvid Hallén, direktør i 
Norges forskningsråd
– Ekstrem nysgjerrighet 
som en sterk drivkraft. Og 
mot. Man må kjenne sitt 
fag til bunns, men samti-
dig tørre å sprenge grenser 

og utfordre etablert tenkning.

May-Britt Moser, pro-
fessor i nevrovitenskap, 
meddirektør ved Kavli-
instituttet, Senter for 
hukommelsesbiologi, 
NTNU
–  Ha et spørsmål du sterkt 

ønsker svar på. Tålmodighet, for svarene 
kommer ikke lett. Evnen til å jobbe målret-
tet og til å se hvilke resultat som er viktige.

– Du kan sammenligne Grid med World 
Wide Web. Men Grid handler om tilgang til 
både datalagringskapasitet og regnekraft, ikke 
bare informasjon, sier Ould-Saada, som leder 
f lere prosjekter i Grid-samarbeidet.

Partiklene i LHC vil kollidere en milliard 
ganger i sekundet, og følgelig produsere 
enorme mengder data. Det skaper en alvorlig 
datautfordring. 150 millioner sensorer leverer 
data 40 millioner ganger i sekundet. Etter at 
dataene er silt, vil det gjenstå omtrent 100 
interessante kollisjoner i sekundet, 24 timer i 
døgnet. De må tas vare på for nærmere ana-
lyse.

Men CERN har bare plass til en tredjedel. 
Om dataene lagres på CD-plater, vil de i løpet 
av et år danne en 25 kilometer høy stabel – 
uten omslag. Organisasjonen løser problemet 
ved å sende dataene ut til mer enn 140 fors-
kningsinstitusjoner verden over. Når ansatte 

og studenter ved UiO går hjem for dagen, 
begynner datamaskinene deres å jobbe for 
CERN og en rekke andre forskningsorganisa-
sjoner.

Samarbeidet sørger også for at forskere som 
Ould-Saada får en unik mulighet til å analy-
sere rådata, selv om han sitter i Oslo.

Kunstig landsby
Arbeidet ved CERN er i det hele tatt svært inter-
nasjonalt. Rundt 9000 forskere fra 80 nasjoner 
er involvert i organisasjonen som styres av 20 
medlemsland, deriblant Norge. Sola rekker 
aldri å gå ned over prosjektene som har knyttet 
til seg forskere på alle kontinenter unntatt 
Antarktis. Frankrike og Sveits er bare vertsland 
– CERN er internasjonal sone. Det betyr at 
man ikke trenger pass om man skulle komme 
til å krysse grensa på vei fra kontoret til kan-

tina. Noen sjefer har til og med diplomatsta-
tus.

Den internasjonale ånden merkes i kantina. 
Ved lunsjtid summer det på fransk, engelsk, 
tysk og spansk – og litt norsk. 13 nordmenn er 
fast ansatt, og rundt 70 reiser til og fra på kor-
tere eller lengre opphold.

– Vi er omtrent 30 norske her til enhver tid. 
Det finnes et lite norsk miljø, forteller Erik 
Adli.

Nordmennene er særlig aktive ved ATLAS-
prosjektet, men også ved den mindre detekto-
ren ALICE, som i skyggen av storebror ATLAS 
har fått lite oppmerksomhet i media.

Ved CERN jobbes det hardt døgnet rundt. 
Forskerne går skift for å overvåke eksperimen-
tene dag og natt, og mye av det sosiale livet 
utspiller seg i kantinene.

– Du trenger egentlig ikke å forlate CERN. 
Man har alt man trenger her; bank, post, 
restauranter, butikker og herberge, sier Erik 
Adli om den kunstige landsbyen.

Dyr affære
Den intensive forskningen Adli og de andre 
ved CERN driver, koster svimlende fem milli-
arder kroner i året. Prislappen på LHC alene er 
beregnet til å være 30 milliarder kroner – og da 
er ikke driftsutgiftene regnet med. Strømfor-
bruket tilsvarer hele Genèves forbruk, og LHC 
må kjøre på lavbluss om vinteren så folk kan 
holde varmen.

Mesteparten av utgiftene dekkes ved hjelp 
av de 20 medlemslandenes faste bidrag. Orga-
nisasjonen trenger ikke søke om midler til 
enkeltprosjekter, og har stor frihet til selv å 
bestemme hva den vil forske på.

Norge står for om lag to prosent av budsjet-
tet. Medlemsavgiften reguleres etter BNP, og 
øker for Norges del dermed stadig. I år er den 
på 145 millioner kroner. I tillegg kommer 19 
millioner gjennom Forskningsrådet, som skal 
dekke blant annet kortere opphold for studen-
ter og forskere.

Norges utbytte står ikke i stil med innsat-
sen, mener Ould-Saada.

– Vi har få forskere ved CERN, og enda 
verre: Vi kutter ned på utdanningen av nye spe-
sialister. Ved UiO har vi seks mastergradsstu-
denter innen partikkelfysikk, men kan bare 
tilby ett doktorgradsstipend. Det er deprime-
rende, sier han.

– Norge kunne brukt CERN som et sted for 
topputdanning, men satser ikke. Det fører til at 
vi får mindre kunnskap og færre kompetente 
folk tilbake.

Kunnskapsdepartementet kjenner seg igjen 
i kritikken.

– Med tanke på den høye medlemskontin-
genten er vi lite fornøyd med antallet nord-
menn ved CERN, sier statssekretær Jens 
Revold.

– Men vi jobber med å øke det. Norske myn-
digheter og CERN har møter om dette nå, sier 
Revold.

– Vil dere gi penger til f lere stillinger?
– Vi er i ferd med å lage en stortingsmel-

CERN

Med tanke på den høye medlems- 
kontingenten er vi lite fornøyd med 
 antallet nordmenn ved CERN.

Statssekretær Jens Revold, kunnskapsdepartementet

Ved foten av fjellene ved Genève i Sveits ligger verdens største grunnforskningseksperiment 100 
meter under jorda. Akseleratoren LHC sender partikler med en fart nær lysets hastighet rundt i en 
27 km lang tunnel. De kolliderer og registreres på fire punkter i detektorene CMS, LHCb, ATLAS og 
ALICE. (Foto: CERN)

LHC-rør i rundkjøring: Et rør som ble til overs fra LHC pynter en rundkjøring blant gressende kyr og vinmarker på den franske landsbygda like ved CERN. 
(Foto: Ida Kvittingen)
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UTLAND

USA

Bærekraftig utvikling for studentboliger
Yale University har minsket sine utslipp av klimagasser med 17 
prosent siden 2005 ved å bytte vinduer og installere mer effektive 
oppvarmings- og ventilasjonssystem. Studentene bidro til nedgan-
gen gjennom å bruke mindre strøm i studentboligene, men også 
universitetet bidro til studentenes reduksjon gjennom å installere 
sensorer som slår av strømmen i tomme rom. Den største nedgan-
gen i utslipp skjedde i det første året. Men etter tre år har nedgan-
gen i energiforbruk stoppet helt. Det viser seg at studentene er mer 
villige til å forandre forbruksmønster på visse områder enn andre, 
skriver nettstedet insidehighered.com.

IRAN

Mannskvotering ved universitetene
Iranske myndigheter har innført kjønnskvoter på et antall attraktive 
utdanninger i Iran, skriver det østerrikske nettstedet diestandard.at. 
Bakgrunnen er at kvinnelige studenter har økt kraftig i antall. I fem 
år nå har kvinner utgjort f lertallet innenfor høyere utdanning, og på 
populære studier er mer enn 60 prosent av studentene kvinner. I 
framtiden skal 30 prosent av plassene innenfor medisin, ingeniørfag 
og humaniora fordeles etter kjønn, og resten av plassene etter kvalifi-
kasjoner. 

TySKLAND

Konflikthåndtering for universitetsansatte
Det tyske fagforbundet for universitetslærere tilbyr kurs i konflikthåndte-
ring for sine medlemmer, melder tysk radio på nettsiden dradio.de. Bak-
grunnen er at det ofte oppstår konflikter mellom forskere rundt tildeling 
av forskningsmidler, og at disse konfliktene får en egen dynamikk som er 
skadelig for arbeidet deres. En rettferdig konkurranse er ikke noe pro-
blem, mener kursleder Rainer Osterhorn. Men han ser at det stadig oftere 
tas i bruk ulike maktmidler for å forhindre at det beste konseptet vinner. 
Det gjelder å erkjenne at det finnes en konflikt for å kunne løse den, og 
dersom partene ikke er interessert i det, må en høyere instans kobles inn, 
sier Osterhorn.

KINA

Truer verdens 
 utdanningssektor
Debatten om det globaliserte mar-
kedet for høyere utdanning tar ofte 
opp Kina som en gigant som utfor-
drer resten av verden, skriver det 
amerikanske nettstedet inside-
highered.com. Men fakta om 
ut vik lingen i Midtens rike kan 
være vanskelige å få tak på. En 
rapport fra amerikanske National 
Bureau of Economic Research, 
NBER, bekrefter likevel utviklin-
gen når det gjelder Kina. Forfat-
terne av rapporten mener samtidig 
at det er for tidlig å fullt ut 
be krefte advarslene om at landet 
utgjør en trussel. Sektoren for høy-
ere utdanning i Kina vokser raskt, 
blant annet er antall studenter 
firedoblet mellom 1999 og 2005, 
og er nå 3,1 millioner. Den største 
satsningen har funnet sted innen-
for naturvitenskap og teknologiske 
fag. Når det gjelder tilgang til 
utdanning, har gapet mellom by 
og bygd minket. Blant annet har 
antall læresteder økt fra 1000 i 
1980 til 1800 i 2005. I byene fusjo-
nerer nå universitetene for å bedre 
plassen de har på internasjonale 
rankinglister. 

FRANKRIKE

For få student-
boliger
En tredjedel av Frankrikes 
studenter har vansker med å 
finne et sted å bo. Det kommer 
fram i en rapport som tar for 
seg boligproblematikken for 
landets studenter. Men proble-
met er ikke nytt. Staten har 
tidligere lovt at 20 000 nye 
boliger skulle bli bygd etter 
2004, men av disse er kun 6300 
ferdige. Som svar på den kri-
tiske rapporten har Frankrikes 
utdannings- og forskningsmi-
nister, Valérie Pécresse, med-
delt at man i tidsrommet 
2008−2012 skal bruke 620 mil-
lioner euro på nye boliger og 
på renovering av gamle stu-
dentboliger. Det er også planer 
om å bidra med støtte til ulike 
former for bofellesskap. Er du 
stø i fransk, kan du lese mer 
om rapporten på departemen-
tets hjemmesider: www.recher-
che.gouv.fr/, søk på 
«logement» og «etudiant».

DANMARK

Starter tolv elite utdanninger
Den danske forskningsministeren har godkjent tolv eliteutdanninger 
på universitetene. Interessen har vært stor fra lærestedene. Universite-
tene sendte inn til sammen 57 søknader om å opprette slike utdannin-
ger, opplyser det danske Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 
Udvikling i en pressemelding.
– Dermed kan også de bedste danske studerende få tilstrækkeligt med 
udfordringer, og det giver også mulighed for at tiltrække dygtige uden-
landske studerende, sier forskningsminister Helge Sander. Han omta-
ler opprettingen som en markant nyskaping i dansk 
utdannelsespolitikk. Av de tolv godkjente utdanningene er det ni toår-
ige elitekandidatutdanninger og tre yrkesorienterte utdanninger. 
Utdanningene spenner fra økonomi til antropologi, industriell mate-
matikk og molekylær biomedisin. Sander mener at f lere spennende 
kandidater ikke nådde opp i denne omgang. Han varsler en ny utlys-
ningsrunde med f lere midler for studieåret 2008-2009.

SAUDI-ARABIA

Satser skikkelig på 
utdanning
Kong Abdullah i Saudi-Arabia 
har besluttet å satse mer på høy-
ere utdanning, melder nettste-
det The Middle East North 
Africa Financial Network, 
menafn.com. Kong Abdullah 
planlegger, ifølge The Saudi 
Arabian Ministry of Higher 
Education, å avsette ytterligere 
2,2 mrd dollar til denne sekto-
ren. Landet vil også utarbeide 
en strategisk plan for de kom-
mende 25 årene. Blant annet 
skal man åpne tolv nye universi-
teter. I tillegg planlegges det å 
øke studentutveksling og inter-
nasjonalt arbeid i form av avta-
ler med ledende universiteter i 
USA, Europa og Asia.

STORBRITANNIA

Feministiske tiltak 
virker 
Målbevisste tiltak bidrar faktisk til 
bedre kjønnsbalanse i akademia, 
viser forskning fra Storbritannia. 
Alison Phipps, sosiolog og leder 
for Gender Studies ved University 
of Sussex, omtaler i boka «Women 
in Science, Engineering and Tech-
nology: three decades of UK initia-
tives» hvilke tiltak som virkelig 
nytter for å få kvinner til å velge 
mannsdominerte fag. Ifølge kil-
den.no, informasjonssenter for 
kjønnsforskning, har Phipps fun-
net fire typer tiltak som får kvin-
ner inn i naturvitenskapelige og 
teknologiske fag. Det første er 
tiltak for jenter i skolealder; som 
frivillige tiltak etter skoletid. Så er 
det uformelle grupper for kvinner 
i naturvitenskapelige yrker. Den 
tredje typen er egne kurs for kvin-
ner, f.eks. for å lære tekniske fer-
digheter. Til sist er det tiltak fra 
myndighetene, som kampanjer og 
opprettelse av ressurssentre. Ifølge 
Phipps har alle disse tiltakene 
effekt på likestilling, unntatt de 
uformelle gruppene.

SVERIGE

Samarbeider med næringslivet
Ny rapport viser at svenske høgskoler er f linkere til å samarbeide med 
næringslivet og lokalsamfunnet enn tidligere, opplyser det svenske 
 Högskoleverket. På mange av lærestedene har kontakten med næringslivet 
blitt en naturlig del av virksomheten. Et slikt samarbeid skal blant annet 
bidra til kunnskapsutvikling, økt vekst og bedre utdannelse til studentene, 
ved at de får praksis. Da oppnår man at studentene blir bedre forberedt på 
arbeidsmarkedet. – Men høgskolene må få mer ressurser til å opprettholde 
samarbeidet, slik at de får et mer langsiktig perspektiv, sier Anders 
Flodström (bildet), leder for Högskoleverket. Han mener at høgskolenes 
samarbeidsoppgaver godt kan utvikles ytterligere, hvis næringslivet 
ønsker enda mer kontakt. Han viser til land som har kommet lengre med 
samarbeidet, som Storbritannia og Finland. I Storbritannia diskuteres det 
nå imidlertid om næringslivet kan få for stor påvirkning på lærestedenes 
undervisningstilbud, opplyser The Guardian.

DANMARK

Planlegger 
 universitet i Kina
Danske myndigheter vil opprette 
et universitet i Beijing, blant 
annet for å tilby videreutdanning 
for kinesiske ingeniører. Den 
danske forsknings-
 ministeren Helge Sander opp-
lyste i en pressemelding fra 
Ministeriet for videnskab, tekno-
logi og udvikling at danske 
næringslivsledere har gitt positiv 
tilbakemelding på planen. Han 
er opptatt av at et dansk universi-
tet i Kina vil få etablert relevante 
tilbud som kan støtte de mer 
enn 300 danske bedriftene som 
allerede i dag er aktivt tilstede i 
landet.
– Deres erfaringer er, at eksem-
pelvis kinesiske ingeniører 
bestemt har en god faglig uddan-
nelse, men at de vil kunne få et 
stort udbytte af en etårig supple-
ringsuddannelse på et dansk 
universitet i Beijing, sier Sander. 
Han mener dessuten danske 
universiteter og forskningsmiljø 
vil få stor nytte av det nye univer-
sitetet.

TySKLAND

Studentlivet etter 
Bologna
Da Bolognaprosessens eksa-
mensstruktur erstattet de 
gamle eksamenene i Tyskland, 
forventet man bedre gjennom-
strømming og færre avhopp. 
Ifølge Hochschul Informations 
System (HIS) har antall studie-
avbrudd har gått noe ned, men 
for visse emner er situasjonen 
verre enn før. Dette gjelder 
særlig på bachelornivå. Bolog-
nastrukturen ble innført i 
1999, og i 2006 avbrøt 30 pro-
sent av studentene studiene – 
25 prosent ved universitetene 
og 39 prosent ved høgskolene 
(Fachhochschulen). Til der 
Spiegel sier Ulrich Heublein, 
prosjektleder i HIS, at tidligere 
utmerket noen utdanninger 
seg med mange avbrudd, for 
eksempel ingeniører og 
bedriftsøkonomer, og at her 
har antallet som slutter nå økt. 
Heublein mener at dette trolig 
skyldes overgangsproblemer, 
som at studiene har blitt mer 
komprimerte, noe som betyr at 
stoffet ikke har blitt tilpasset 
den kortere studietiden. Det 
kan også se ut til at bachelor-
studier krever bedre veiledning 
og mindre grupper. Mer infor-
masjon finnes på www.his.de.

EU  

− Bør vurdere positiv diskriminering
Europa burde ta i bruk positiv diskriminering for å øke antall kvinne-
lige forskere, hevder en ny EU-rapport. Det vil bidra til f lere kvinnelige 
forskere og kan løse en bemanningskrise innen forsknings sektoren, 
argumenterer Britta Thomsen (bildet), dansk sosialistisk europa parla-
mentariker, til nettstedet EurActiv.com. Hun står bak rapporten om 
 kvinner og forskning i EU som nå har blitt formelt behandlet av The 
European Parliament’s Committee on Women’s Rights and Gender 
 Equality. Thomsen mener at positiv diskriminering av kvinner ikke er et 
mål i seg selv. Men et slikt tiltak vil kunne motvirke eksisterende syste-
mer og tradisjoner som åpenbart på et vis «positivt diskriminerer» menn, 
uttaler hun, og presiserer at det å få f lere kvinner inn i forskningssekto-
ren handler om fremtidens vekst, innovasjon og konkurransedyktighet. 
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SAMTALEN

Inger Sandlie er en av landets fremste eksperter på antistoffer. Da må vi 
kort si noe om antistoffer: Antistoffer, eller såkalte immunglobuliner, er 
proteiner som blir laget eller dannes av en spesiell type hvite blodceller, 
de såkalte B-lymfocyttene, når disse identifiserer det de oppfatter som et 
skadelig fremmedstoff, eller antigen, i organismen. Disse små trekløver-
formede molekylene har fantastiske egenskaper; to av bladene kan gjen-
kjenne ett eller en type av over 1018 ulike antigener med stor presisjon, 
mens det tredje forteller resten av immunsystemet hva det eventuelt skal 
gjøre med det som er bundet. Har først kroppen reagert én gang mot et 
antigen fra for eksempel et virus, vil den i de f leste tilfeller utvikle immu-
nitet overfor sykdommen som antigenet forårsaker. Vaksine er et eksem-
pel på medisinsk bruk av antistoffer. Da tilfører man kroppen små doser 
av antigen for på den måten å stimulere kroppen til å lage antistoffer mot 
den sykdommen antigenet utløser.

Av og til kan kroppen produsere antistoffer mot ufarlige fremmedstof-
fer og på det viset fremkalle allergier mot kroppens egne antigener og slik 
forårsake såkalte autoimmune sykdommer som diabetes, leddgikt eller 
multippel sklerose. Det er f lere grunner til at kroppen kan gjøre dette, 
men en populær teori i dag er at immunsystemet ikke får nok utfordrin-
ger i et rent og industrialisert samfunn og dermed går inn i «overdrive».

I dag er det knyttet store forhåpninger til bruken av antistoffer i kreft-
behandling. Ved å knytte spesialdesignede antistoffer til eksempelvis cel-
legift, kan man lage det som populært blir kalt «en magisk kule». Den 
går rett til kreftcellene og angriper disse uten å skade resten av organis-
men. Inger Sandlie kaller seg selv generalist, men er spesielt kompetent 
på bruken av antistoffer i kreftbehandling. 

Immunologi er en av de få norske spesialdistansene innen internasjo-
nal medisinsk forskning. Sandlie skriver review-artikler i Nature. Sandlie 
er en av dem som løper raskest.

I dag er hun gruppeleder ved Centre for Immune Regulation (CIR) som 
i fjor høst ble en del av et større Senter for fremragende forskning. Det 
felles temaet for forskerne ved senteret er å finne mekanismer for feilre-
gulering av immunsystemet slik det skjer ved allergier og autoimmun 
sykdom.

Om dyktige kvinner går det mange historier, Inger Sandlie er ikke et 
unntak: En dag banket en ung dame på hos Sandlie. Hun var nettopp fer-

dig med hovedfag i biologi og fortalte at det gikk rykter om at det skulle 
være en ledig stipendiatstilling hos Sandlie. «Nja», sa professoren, «hvil-
ken karakter har du da?» 

Den unge svarte. 
«Dessverre, vi har nok ingen stilling til deg».
Så ble Sandlie stille en stund, løftet hodet og gav den besøkende et tin-

drende smil.
«Men du kjenner ikke noen f linke?»
Så sitter vi der da.
− Er du en hard negl?
− Den historien kjenner jeg meg ikke igjen i. Jeg verken vil, eller har 

lov til å sile på den måten. Men er jeg en «hard negl?» Jeg vet ikke, jeg vet 
ikke om det er viktig en gang. Det som er viktig for meg, er å få gjort noe. 
Jeg ønsker å gjennomføre, være operativ.

− Men du er tydelig?
− Ja, jeg er nok det. Jeg har ingen problemer med å få sagt fra. Skal jeg 

få publisert, må jeg være det. Jeg har tenkt litt på hvordan dagene er blitt 
de siste årene. Den gruppen jeg leder, produserer like mange mastergra-
der, like mange doktorgrader, holder like mange forelesinger, gir like 
mange laboratorietimer og publiserer like mange artikler som et lite insti-
tutt. Tempoet er blitt høyt, ja, oppdrevet. Vi må hele tiden levere.

Da er spørsmålet om man velger å bli stresset av dette, eller om man 
synes det er greit, mener Sandlie. 

− Jeg velger å mene at det er greit.
− Og derfor sier du fra?
− Vel, det kan gå fort.
Siden dette skal være et slags portrettintervju, får vi si noe om bak-

grunnen. Sandlie er fra Stavanger og ble født i 1953. I 1979 var hun ferdig 
biokjemiker ved Universitetet i Bergen. To år senere var doktorgraden 
unnagjort. Da dro hun til forskningsuniversitetet Johns Hopkins i USA. 
Fra 1988 har hun vært ved Biologisk institutt ved UiO, fra 2004 ved Insti-
tutt for molekylær biovitenskap. CV-en er lang, listen over publikasjoner 
lengre. Hun har sittet og sitter i et stort antall styrer. Og hun har ikke blitt 
kvotert inn. Og ja, hun har vært alenemor mens hun har fått til dette, 
men det lar vi være å dvele med.2

FREMST BLANT LIKEMENN
BIOLOG INGER SANDLIE1 I SAMTALE MED JON HUSTAD.

FOTO: LINDA BOURNANE ENGELBERTH

1. Inger Sandlie er biolog ved UiO. Hun er også landets fremste kvinnelige 
forsker innen biomedisin.

2. Det var Tore Godal, før leder ved Immunologisk laboratorium ved Radi-
umhospitalet, nå topp i Verdens helseorganisasjon og rådgiver for Jens 
Stoltenberg, som fikk Sandlie til å forske på antistoffer.

Biomedisin, endelig et forskningsfelt som ikke mangler rekrutter. 
Inger Sandlie1 har gitt mange bidrag til det.
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er de første, og etter hvert som vi får erfaringer med disse, vil det komme 
en mengde nye på markedet. Dette gir svært mange mennesker et svært 
mye bedre liv. Og det har vært veldig kjekt for meg å se at alt dette har 
kommet i min tid som forsker, sier Sandlie.

Nå er altså senteret til Sandlie blitt en del av et Senter for fremragende 
forsking. Det meste av arbeidet går ut på å finne hvordan to typer hvite 
blodlegemer kalt B-celler og T-celler samarbeider. Svært overf latisk: 
B-celler lager antistoffer, mens T-cellene styrer B-cellene og «ber» dem 
sette i gang med produksjon av antistoffer eller om å la være. Det fins rett 
nok T-celler som holder på helt på egen hånd med å drepe andre celler, 
men det er en annen skål.

− Når «samarbeidet» mellom T- og B-celler er feilregulert, kan det føre 
til sykdom. Vi prøver å finne ut av hva som forårsaker en slik feilregule-
ring. Da er spørsmålet: Om vi kan forstå feilreguleringen, kan vi da bryte, 
slå av, denne feilkontakten. 

− Kan man det da?
− Det er det som er målet. Ta blodkreft: Mange blodkrefttyper er forår-

saket av ondartede B-celler. Hva er det som får disse B-cellene til å dele 
seg? Jo, det kan i utgangspunktet være at disse B-cellene på feilaktig 
grunnlag får T-celle-hjelp. Dette er godt beskrevet i en musemodell som 
er viktig i CIR samarbeidet og som er utviklet av kollega og samarbeids-
partner Bjarne Bogen. Denne musemodellen kan gi god hjelp når vi skal 
forstå hva som skjer i humane organismer. Dette gjelder ikke bare blod-
kreft, men også allergi og autoimmune sykdommer. Vi har en rekke pro-
sjekter om dette. Disse har klare fellestrekk og jeg synes alle er fantastisk 
interessante, sier Sandlie. 

Men hovedinteressen er molekylene.
− Ja, det jeg synes det er mest kjekt å arbeide med, er molekyler: Hvor-

dan hvert enkelt molekyl er bygd opp helt ned til aminosyrenivå (protei-
ner er bygd opp av aminosyrer, red. anm.) og hvordan man kan designe 
og produsere molekyler som enten kan stimulere eller hemme interak-
sjon mellom T- og B-cellene. Nettopp ved å arbeide med dette, finner jeg 
plassen innen senteret selv om jeg ikke jobber spesifikt med allergi eller 
kreftbehandling. Jeg kommer med konkrete forslag om molekyler og har 
vært inne i alle prosjektene og har publisert sammen med de aller f leste 
forskerne her ved senteret. 

− Er det hardt arbeid å få en ph.d.-student opp å stå?
– Ikke for meg. Det er hardt for dem selv. Jeg peker bare ut retningen, 

sier Sandlie.
Kanskje hun burde ha silt dem?

SAMTALEN

Sandlie har makt, og det ser ut som om hun vet det. Hun tar også 
ansvar på vegne av norske kvinner. 

Da undertegnede ringte og spurte hun ville la seg intervjue, svarte 
hun:

− Helst ikke, men det er vel slik at kvinner bruker å si nei til slikt?
Jeg svarte bekreftende: 
− Ti av ti menn sier ja, åtte av ti kvinner sier nei. Jeg fører statistikk.
− Da må jeg selvsagt svare ja. Men hvorfor vil du intervjue meg, da?
− Fordi du er så f link.
− Men jeg er da ikke f link.
Det siste får vi gå ut ifra var kokettering. Sandlie er f link og noe frykt-

inngytende. Det er bra, det.
− Hvorfor har du valgt en universitetskarriere?
− Ett av de hyppigst forekommende temaene ved universitetet er spørs-

målet om fast jobb. «Skal jeg søke fast jobb?» «Bør f lere få fast jobb?» «Er 
det bra å gi de unge fast jobb?» «Hvorfor faller kvinner fra? Hvorfor søker 
de ikke fast jobb, eller hvorfor får de ikke fast jobb?» Sånn har ikke jeg 
tenkt for egen del. Jeg har ikke søkt tryggheten i en fast stilling, for jeg 
tenkte aldri at jeg skulle fortsette å være her. Man bør like mye ha en 
arbeidsplass som har vært et godt sted å ha vært som et godt sted å være. 
Det øker valgmulighetene på sikt.

− Men du er jo her fortsatt?
− Ja, og da blir jeg litt urolig. Jeg er 54 og sitter her ennå. Da er det kan-

skje ingen andre som vil ha meg. Og noe så paradoksalt sier jeg, som nå 
er en del av et Senter for fremragende forskning og som er utrolig privile-
gert. Men det er det samme gamle, jeg har hele tiden hatt denne trangen 
til å se hvordan det jeg har satt i gang, ville utvikle seg. Det har vært for 
mange gode ideer som bare må settes ut i livet.

− Konfucius sa at når man er blitt tretti, så skal man slå seg til ro og feste 
røtter.

− Ja, og dessuten så er universitetet en fantastisk arbeidsplass i den 
forstand at man kan gjøre så mye forskjellig. Det er ingenting i veien med 
å bevege seg sidelengs.

− Men er det så vanskelig å få faste stillinger? Det er vel helst de litt mindre 
f linke som ikke får fast stilling?

− Det er vel så ymse. Ser vi på mitt institutt, så er tallet på ansatte gått 
kraftig ned. Når noen går av, blir det ikke ansatt nye. Dette går i faser. Det 
er tider i universitetets liv hvor det blir ansatt mange og andre hvor det 
knapt blir ansatt noen. Nå skal mange snart gå av, da er vi avhengige av å 
ha skapt en stor gruppe med kandidater som vil søke på disse jobbene. 
Jeg er ikke nervøs for at mange forsvinner, jeg er mer urolig for om uni-
versitetet har nok dyktige folk, de beste fra mange kull, til å ta over disse 
stillingene.

− Så de unge er ikke så dyktige?
− Det er de, men spørsmålet er om de vil søke på stillingene når de 

først kommer. For av mangel på faste stillinger og trygghet kan de ha søkt 
seg bort, sier Sandlie.

Ett eller annet sted her er det noe merkelig, og det gjelder denne kom-
mende rekrutteringskrisen innen naturfagene: Gang etter gang får vi 
høre fra rektorer, fagforbund og en ukjent mengde professorer at nå går 
det galt. Det er altfor lite penger, de unge talentene forsvinner, og det 
samtidig som det aldri har vært f lere som har ønsket å ta doktorgrad og 
tar den.

−  Hvor er sammenhengen?
− Ja, alt dette sier de. Men at vi mangler penger, er helt sikkert. Jeg har 

ikke den fulle oversikten over andre fag, men her hos oss er det ingen tvil 
om at vi har en rekke unge og svært dyktige folk.

− Og nye kommer til hele tiden?
− Ja, det gjør det. Innen biomedisin er det meget god rekruttering. Når 

FUGE-programmet (et stort biomedisinprogram som ser funksjonelt på 
gener og hvordan funn innen det området kan brukes i medisin – og hvor 
Sandlie sitter i styret, red. anm.), får vi inn en enorm mengde svært gode 
søknader. Kvaliteten er dramatisk mye bedre enn for bare få år siden.

− Så det er det samme gamle, det er de andre fagene som visstnok sliter? 
Det noe som ikke stemmer her?

− Jo da, det er en enorm vitalitet i systemet, det er et ønske om å produ-
sere, ønske om å forske, ønske om å uteksaminere kandidater. Når vi så 
har produsert alle disse dyktige doktorandene, så opplever gruppene at 
det ikke er penger til å beholde dem, og man ser at disse går til andre job-
ber utenfor forskningssystemet. Nå er det ikke noe galt i at dyktige kandi-
dater går ut, men når nesten alle gjør det, kan det true bærekraften i 
systemet. Men nei, nå er det ikke en rekrutteringskrise i biomedisin, kon-
staterer Sandlie.

Vi får håpe nestoren i faget og Norges f littigste kronikkskriver Per 
Brandtzæg ikke leser denne siste setningen.

− Er vi virkelig gode i biomedisin her til lands?
− Ja, og vi er veldig mye bedre enn vi var, men det er nesten alle andre 

også. Da blir spørsmålet: Er vi relativt sett bedre? Jeg mener svaret på det 
er ja.

− Men er det viktig at vi er veldig gode?
Her ser Sandlie lenge på journalisten, så begynner hun å le.
− Det var da også et spørsmål. Melder man seg på, skal man gjøre en 

innsats, gjøre sitt beste. Vi må gi vårt bidrag til verdens forskningsinn-
sats.3  Til og med om ambisjonsnivået er minimalt, og vi bare skal impor-
tere ny kunnskap, må vi være i stand til å avgjøre hva det er vi skal 
importere. For å kunne dét, må vi forstå hva slags alternativer vi har. Det 
gjelder både industrielt og innenfor pasientbehandling.

− Og så lever vi kanskje ett år til?
− Er du heldig, får det vi holder på med ingen betydning for deg. Det 

som betyr noe for de f leste, er slikt som rent vann, tilgang til nærings-
stoffer, en varm seng eller hva det skal være. Men nå har vi alt antistoff-
medikamenter som har god effekt på blodkreft eller brystkreft, som kan 
gi smertelindring mot leddplager, mot Crohns sykdom (kronisk tarmbe-
tennelse, red. anm.) og en rekke andre tilstander. Disse medikamentene 

3. Familien Sandlie har gitt sine bidrag til forskningen, moren var biolog, en 
tante tok doktorgrad i kjemi i Skottland.   

Man bør like mye ha en arbeidsplass som 
har vært et godt sted å ha vært som et godt 
sted å være. Det øker valgmulighetene på 
sikt.

Vi må gi vårt bidrag til verdens 
forskningsinnsats. Til og med om 
ambisjonsnivået er minimalt, og vi bare skal 
importere ny kunnskap, må vi være i stand 
til å avgjøre hva det er vi skal importere.
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PROSJEKT/TEMA: Registrering av kulturminne i skog på grunnlag av f lyboren laserskanning. INSTITUSJON: Miljøovervakingsavdelinga ved 
NIKU. FINANSIERING: Riksantikvaren, NIKU, Hedmark fylkeskommune, Institutt for skog og landskap. PUBLISERINGSFORM: Publisering i 
nasjonale og internasjonale vitskaplege tidsskrift, foredrag på konferansar. NY KUNNSKAP: Laserteknologi brukt på ein ny måte innanfor arkeolo-
gien. UUNNVERLEGE VERKTØY: Avansert innsyns- og analyseprogramvare. FRAMLEGG TIL VIDARE FORSKING: Å utvikle metoden 
vidare, mellom anna for å betre tolkinga av laserskanningsdata.

Registrering av kulturminne i skog og 
utmark er kostbart, og dei kan vere vanskelege å 
finne. Men no er arkeolog Ole Risbøl ved NIKU 
i ferd med å utvikle ein ny metode:

– Flyboren laserskanning er brukt i ulike 
samanhengar. Men vi er dei første i Norden, og 
av dei aller første i Europa, som tek i bruk meto-
den innanfor arkeologi, fortel prosjektleiar Ris-
bøl ved Miljøovervakingsavdelinga i NIKU. Det 
var han som fekk ideen om å ta i bruk laserskan-
ningsmetoden for å leite opp kulturminne i 
skog.

Han kom over ein artikkel som fortalde om 
skanning av skogsområde i Baden-Württemberg 
i Tyskland, og vart interessert i å utvikle meto-
den. No samarbeider Risbøl med både Institutt 
for skog og landskap på Ås og Hedmark fylkes-
kommune.

– I eit prosjekt som dette er det viktig å ha 
både arkeologisk kompetanse og kunnskap om 
data og kartproduksjon, seier han.

Utprøving i testområde
I første omgang har forskarane konsentrert seg 
om eit skogsområde rundt Elverum. Dette test-
området er på heile 10 000 dekar. Terrenget er 
lettkupert med barskog og lauvskog. I området 
var det mange jernvinneanlegg i vikingtida og 
tidlig middelalder, der dei framstilte jern av 
myrmalm.

– Området eigna seg bra som testområde, 
fordi vi har ganske god oversikt over kultur-
minna i dette skogsområdet. Her har ein frå før 
registrert slagghaugar frå jernvinneproduksjon, 
kolgroper og tjæregrøfter. Desse kulturminne-
typane er enkle og lette å påvise om ein har erfa-

ring med kulturminneregistrering. Særleg 
kolgropene er talrike og ofte godt synlege i ter-
renget, fortel han.

Impulsane blir reflekterte
Flyboren skanning gjer det mogleg å undersøke 
store landskapsareal om gongen, til skilnad frå 
skanning på bakken, der metoden kan brukast 
til å skanne bygningar og gjenstandar.

NIKU bruker eit firma til å ta seg av sjølve 
skanninga.

– Vi bestiller kartdata frå eit firma som driv 
med f lyboren laserskanning. Skanninga føregår 
frå småfly, som f lyg 1000 meter over bakken. 
Laserinstrumenta kallast Lidar (light detection 
and ranging). Den kraftige laseren sender ut 
nærinfraraudt lys, og under skanninga blir 
minst 70 000 laserstrålar per sekund sende i 
høg fart mot bakken. Strålane blir ref lekterte 
når dei møter motstand, og i f lyet står ein mot-
takar som les alle dataimpulsane. Nokre av 
strålane blir ref lekterte når dei møter eit tre 
eller ei grein, men ein del strålar vil nå heilt ned 
til bakken.

– Det er desse impulsane som når bakken vi 
er interesserte i, forklarer Risbøl. For det er på 
bakgrunn av bakketreffa vi kan lage detaljerte 
topografiske kart.

Oppnår nøyaktig kartfesting
Metoden viser seg å vere svært veleigna i skog.

– Ved vanlege f lyfoto møter ein problem med 
vegetasjonen. Men laserstrålane kan trenge 
gjennom vegetasjonen før dei når bakken. Kvar 
einaste ref leksjon blir lagra, samtidig som han 
blir kartfesta ved hjelp av avansert GPS. Med 

laserskanning kan ein oppnå heilt nøyaktig 
kartfesting, ein horisontal nøyaktigheit på 
50-100 cm og ein vertikal nøyaktigheit på 15-30 
cm, forklarer han.

Lidar-instrumenta kan måle eit svært tett 
nett av punkt på bakken. Risbøl dreg fram eit 
ark som er inndelt i ruter, og som viser tre-fire 
punkt innanfor éin kvadratmeter.

– Kvart laserpunkt har x- og y-koordinat, som 
viser kvar desse punkta er og ein z-verdi som 
viser kor høgt dei ligg i landskapet. På grunnlag 
av alle desse punkta kan vi lage digitale terreng-
modellar i form av tredimensjonale kart. Deret-
ter kan vi begynne å tolke dei punkta som skil 
seg ut.

For å analysere og tolke data, bruker Risbøl 
eit avansert analyse- og innsynsverktøy. Pro-
grammet gjer det mogleg å omarbeide data, slik 
at det blir lettare å sjå kulturminna på laser-
karta.

Vanskeleg å sjå kulturminne
Det er likevel ikkje alle kulturminne som er like 
lette å finne.

– Når vi tolkar karta, kan det vere vanskeleg å 
skilje ut kva som er naturlege formasjonar og 
kva som er kulturminne. Det er lettast å opp-
dage former som er rektangulære, firkanta eller 
sirkelrunde. Men formasjonane kan godt vere 
små. Kolgroper er ofte lette å finne på grunn av 
den runde forma.

No i utprøvingsfasen må forskarane ut i sko-
gen for å sjekke ut om tolkinga deira er rett.

– Då er vi gjerne f leire dagar ute i felten og 
leitar opp punkta på karta. Sjølv om metoden er 
svært effektiv, har vi oppdaga avgrensingar. 

kven: Prosjektleiar Ole Risbøl, miljøovervakingsavdelinga ved Norsk insti-
tutt for kulturminneforskning (NIKU). Samarbeider med Kjetil Skare i Hed-
mark fylkeskommune og Arnt Kristian Gjertsen ved Institutt for skog og 
landskap på Ås.
kva: Bruk av flyboren laserskanning for å finne, kartfeste og dokumentere 
kulturminne i skog.
korleis: Ved skanning frå fly og tolking av data er det mogleg å kartfeste 
temmeleg nøyaktig kvar kulturminna ligg i terrenget.

Av Johanne Landsverk

Finn kulturminne med fly
Under skanning blir minst 70 000 laserstrålar per sekund 
sende i høg fart mot bakken. Strålane kan trenge gjennom 
vegetasjonen før dei når bakkenivå. (Illustrasjon: Blom 
 Geomatics AS)

– Sjølv om metoden er svært effektiv, fangar han bare opp dei kulturminna som er synlege på over-
flata, seier prosjektleiar Ole Risbøl. Her viser han fram eit stort laserkart over testområdet i Elve-
rum. (Foto: Johanne Landsverk)
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Dette bildet av nordlys er tatt i Kautokeino i 
1882–1883 av Sophus Tromholt. Som norsk 
statsstipendiat oppholdt han seg i Kauto-
keino i Finnmark for å studere nordlys. Ved 
tilbakekomsten publiserte Tromholt en 
fotografisk portfolie under tittelen Billeder 
fra Lappernes Land (Bergen 1885). Han var 
dansk av fødsel, men må likevel regnes som 
en av pionerene i norsk etnografisk foto-
grafi – alt ifølge Universitetsbiblioteket ved 
Universitetet i Bergen, som har bildet i sitt 
digitale arkiv.

HISTORISKE BILDERFELTRAPPORT

Metoden fangar bare opp dei kulturminna som 
er synlege på overf lata. Ei anna utfordring er 
svært tett skog. Står skogen for tett, er det få 
laserstrålar som greier å skjere gjennom vegeta-
sjonen og nå fram til bakken.

Kostnadseffektiv metode
FoU-prosjektet starta opp i 2005 som eit prøve-
prosjekt.

– Alt etter det første året var resultata så gode 
at vi var overtydde om at dette har noko for seg. 
Heilt frå starten har vi fått økonomiske støtte 
frå Riksantikvaren, og no har vi også fått pengar 
til vidareutvikling. Utan desse pengane hadde 
vi ikkje greidd å gjennomføre prosjektet.

– Men blir det ikkje veldig dyrt å leige f ly for 
å utføre skanninga?

– Jau, det kostar ein del. Likevel meiner vi 
dette er ein kostnadseffektiv metode saman-
likna med kva det kostar å sende folk ut felten 
for å registrere kulturminna. Men først må vi 
utvikle metoden, slik at den skal bli sikrare og 
meir effektiv. Ikkje minst jobbar vi med å bli 
betre til å tolke og beskrive meir nøyaktig kva vi 
ser på karta.

– Er det eit stort behov for å ta i bruk ein slik 
metode?

– Ja, det er viktig å få betre oversikt over det 
som finst av kulturminne i landskapet. I løpet 
av 1960-80-talet har det vore gjort omfattande 
registrering av kulturminne i jordbruksområde, 
men skog og utmark har ikkje blitt prioritert. 
Det er kostnadskrevjande å sende ut folk for å 
leite, og i tett skog kan kulturminna vere van-
skelege å finne.

Vil samarbeide om data
Risbøl meiner metoden har eit stort potensial. I 
dag er teknikken i bruk i f leire store utbyggings-
prosjekt, som i Statens vegvesen og Jernbane-
verket.

– Laserskanningsmetoden gjev eit godt kart-
grunnlag for planlegging. Og vi ser for oss at vi 
etter kvart kan samarbeide med store aktørar. 
Vi ser for oss f leirbruk av kartdata i framtida. 
Det er for eksempel ei stor utfordring for skog-
bruket å få tilgang til gode nok kulturminne-
data. 

Eitt av måla til Risbøl er å samle inn så 
mange opplysningar som mogleg og få dei inn i 

eit register. Då kan også skogbruket ta omsyn til 
kulturminna – til dømes ved avverking av skog. 
Institutt for skog og landskap har planer om å ta 
i bruk metoden i skog. 

– Målet vårt er å utforske metoden. Neste 
steg er å innlemme metoden i ei generell kart-
planlegging, avsluttar han. 

Norsk institutt for kultur-
minneforskning (NIKU) 
Miljøovervakingsavdelinga: 

I avdelinga utførast forsking og utgrei- ▪

ingar relatert til miljøovervakingspro-
blematikk.
Arbeidet omfattar mellom anna identi- ▪

fisering av problemområde og til-
standsanalyse i tilknyting til 
samfunns- og miljørelaterte endringar.
Miljøovervakinga jobbar også med  ▪

konsekvensar for ulike typar kultur-
minne, kulturlandskap og objekt. 

Å leite etter kulturminne i skog og utmark på gamlemåten er tidkrevjande og kostbart. Kjetil Skare i Hedmark fylkeskommune utforskar her testområdet 
ved Elverum. (Foto: Ole Risbøl)
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− Det var ein sprø ide. Vi var nok svært naive, 
elles ville vi ikkje funne på noko slikt, seier Vla-
dimir Dounajev. Viserektoren ved European 
Humanities University i Vilnius er ein liten 
mann med mild, låg røyst. Men den danna og 
nesten spake framtoningen løyner ein sta og 
sterk karakter.

Den sprø ideen Dounajev fortel om, dukka 
opp i Minsk, Kviterussland på byrjinga av 
1990-talet. Sovjetunionen var nett oppløyst, og 
Kviterussland hadde fått fridomen i gåve. Rundt 
i landet tok folk til å teste dei nye grensene for 
kva som var mogleg. Filosofiprofessor Dounajev 
ønskte radikale reformer ved arbeidsplassen sin, 
det statlege universitetet i Minsk. Det same 
gjorde Anatolij Mikhajlov, dekanus ved det his-
torisk-filosofiske fakultetet. 

− Men staben var ikkje førebudd på desse 
endringane, og svært mange var ikkje interes-
serte i å bruke dei sjansane som opna seg. Det 
kom fiendtlege reaksjonar frå kollegaer på våre 
forsøk på å endre noko. På filosofiinstituttet der 
eg arbeidde, var dei f leste professorane nøgde 
med å undervise i marxisme-leninisme. Vi fann 
ut at vi måtte bryte opp og starte eit nytt univer-
sitet for folk som verkeleg ønskte endring.

Dei to søkte støtte frå liberale krefter i Kvite-
russland og brukte alt dei hadde av internasjo-
nale kontaktar. Og på forbløffande kort tid kom 
det eit nytt universitet i Minsk. I 1992 opna Det 
europeiske humanistiske universitetet. Støtte frå 
EU og akademiske miljø i vest var avgjerande.

− Vi fekk mykje hjelp, og etablerte blant anna 
eit miljø for statsvitskap i samarbeid med fran-
ske universitet. Men vi starta universitetet utan 
garantiar om vidare finansieri  ng.

EHU fekk raskt fram eit breitt studietilbod 
innanfor humaniora, juss, kunst, økonomi og 
samfunnsvitskap – og tilmed eit teologistudium 
i samarbeid med den russisk-ortodokse kyrkja. I 
nokre år blomstra EHU som eit intellektuelt 
kraftsentrum i Kviterussland, og arbeidde for å 
knyte landet til det internasjonale akademiske 
samfunnet. Men det politiske klimaet i landet 
hardna raskt til att. 

Diktatur på nytt
I 1994 vart Aleksander Lukasjenka vald til presi-
dent, og steg for steg førte han landet i retning 
av diktaturet igjen. Opposisjonen vart trakas-
sert, organisasjonslivet lamma, media knebla. 
Likevel fekk universiteta vere nokolunde i fred 
fram til 2001, fortel Dounajev.

− Men etter presidentvalet 2001 oppdaga 
regimet kor sterk motstanden var blant universi-
tetstilsette og studentar. Sjølv ved det statlege 
universitetet røysta berre fem prosent av studen-
tane på Lukasjenka. Det var eit sjokk for regi-
met, seier han.

Dermed stramma styremaktene grepet kring 
universiteta. Regjeringa tok full kontroll med 
pensum, og laga eit program for indoktrinering 
av studentar. Lukasjenka skifta ut leiinga ved 
«problemuniversiteta», eitt etter eitt.

− Det lukkast overalt, unnateke ved universi-
tetet vårt. Vi sa: «Vil de skifte leiing må de gå 
gjennom styret. Dette er den akademiske kultu-

ren, det er del av universitetets autonomi. Vi 
krev at de følgjer korrekt prosedyre!»

Ingen andre universitet i Kviterussland våga 
å krevje slik autonomi. Det kom trugsmål frå 
KGB (ja, det heiter framleis KGB i Kviteruss-
land), men EHU stod på sitt. Utpå sommaren 
2004 stengde Lukasjenka universitetet med 
makt. Støtteerklæringane strøymde inn, frå sty-
resmakter i USA og EU, frå universitet verda 
rundt, utan at det hjelpte. Men EHU nekta å 
døy. Først levde universitetet vidare som eit 
undergrunnsnettverk, før det vart etablert på 
nytt i Vilnius i nabolandet Litauen, hausten 
2004.

I dag får EHU lokale frå litauiske styresmak-
ter og internasjonal økonomisk støtte, men 
finansieringa er ikkje sikra meir enn eitt år i 
slengen.

Paranoia i KGB
Vilnius ligg berre 17 mil frå Minsk, og trass i 
systemskilnadene er det ganske fri ferdsle over 
grensa. Mange av studentane reiser ofte heim til 
Kviterussland. Men somme tilsette og studentar 
kan ikkje reise attende på grunn av fare for for-
følging. Ein av dei er prosjektleiar Anna Gera-
simova, som arbeidde i sju år for kviterussisk 
PEN. Ho fortel at pendlartilværet ikkje berre er 
enkelt for studentane.

− Det har hendt at studentar har blitt haldne 
att i ti timar på grensa utan forklaring, og 
somme har fått datamaskiner konfiskerte. KGB 
er svært interesserte i studentane våre, og forel-
dre av studentar blir truga med at dei kan misse 
jobbane sine. Men studentane har enno ikkje 
blitt nekta å forlate landet.

I avhøyr har EHU-studentar mellom anna 
blitt spurde om dei får våpentrening i Litauen, 
fortel Gerasimova.

− Eg tenkte KGB ikkje kunne vere så dumme 
at dei trudde vi trena partisanar her, men det er 
visst så dumme dei er.

Etter bachelorgraden her kan studentane i 
prinsippet halde fram utdanninga kor som helst 
i Europa eller USA. Men Gerasimova håpar at 
studentane ikkje berre ser EHU som ei dør til 
vesten.

− Vi ønskjer jo at dei skal bli blant dei men-
neska som endrar Kviterussland.

Ein ny tankegang
Palina Mahilina tek ein mastergrad i masse-
kommunikasjon ved EHU. Ho har eit EU-sti-
pend som dekkjer studieavgifter og delar av 
levekostnadene. Eg treffer ho på ein kaffibar i 
sentrum av Vilnius – ho kunne ha vore ein 
ambisiøs student kor som hels5t i verda. Ho stu-
derte ved eit universitet i Kviterussland før, og 
meiner skilnaden er enorm.

− Her kan du snakke med professorane når 
du vil, det kjennest som du er viktig for dei. Og 
her kan vi fritt dele tankane våre med andre. Jo 
f leire som får utdanning her, jo f leire kan ten-
kje betre for Kviterussland.

− Men kjem de studentar til å reise attende, da?
− Eg veit somme fryktar vi aldri skal reise 

heim att. Men dei f leste eg kjenner her, vil 
attende. Og vi er f leire hundre kviterussarar 
her, som kan hjelpe kvarandre i framtida og 
hjelpe Kviterussland til å opne seg mot Europa.

− I Kviterussland er universiteta politiske rei-
skapar for regjeringa. Men EHU er òg eit politisk 
prosjekt?

− Ja, på ein måte. Men eg trur leiinga ved 
EHU vil at dette skal vere ein stad for upartisk 
undervisning, som let oss samanlikne ulike sys-
tem. Og det var regjeringa i Kviterussland som 
gjorde dette til eit politisk prosjekt, da ho kasta 
EHU ut av landet.

Vi snakkar litt om mediestudiet. Det er ikkje 
noko lettfordøyeleg pensum på faget hennar, 
det er omfangsrikt og klassikartungt: Saussure, 
Jakobsson, Levi-Strauss, McLuhan, Marx, 
Weber.

Universitetet som 
måtte flykte

Da diktaturet vende attende i Kviterussland, vart det einaste frie universitetet 
i landet stengd. Men European Humanities University nekta å døy.

Kviterussland

Ca 10 millionar innbyggarar ▪

Hovudstad: Minsk ▪

Vart sjølvstendig stat da Sovjetunionen  ▪

vart oppløyst i 1991
Demokratisering tidleg på 90-talet ▪

Aleksander Lukasjkenka vart president  ▪

i 1994
Sidan da har landet igjen blitt eit dikta- ▪

tur

Både tilsette og studentar kjempa iherdig mot Lukasjenka og forsøka på å kneble universitetet. Her held studentar ein sit-down-aksjon på Oktoberplassen 
i sentrum av Minsk. (Foto: EHU)

Å vere eit universitet i eksil byd på heilt sær-
eigne problem, meiner viserektor Vladimir 
Dounajev ved European Humanities Univer-
sity. (Foto: Per Anders Todal)

Aleksander Lukasjenka kom til makta i Kvite-
russland i 1994. Steg for steg gjeninnførte 
han diktaturet i Kviterussland. I 2004 stengde 
regimet hans EHU med makt. (Foto: Scanpix)

Av Per Anders Todal
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− Hva jobber du med nå?
− Veiledning av studenter i praksis og i forbindelse med bache-
loroppgaver.

− Hvor tenker du best?
− På kontoret.

− Hva er den viktigste fagboken i ditt akademiske liv?
− Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap av Ottar Hellevik er 
den jeg har brukt desidert mest.

− Hva er tabu i ditt fag?
− I den sammenhengen jeg arbeider: Å ref lektere og trekke slut-
ninger uten at det er forankret i teori. Da vi hadde tallkarakterer, 
brukte jeg å si til studentene: Jeg trekker en tidel for hver gang dere 
skriver «jeg føler at».

− Hva skal til for å bli en god sosiolog?
− En må være nysgjerrig på samfunnet og det sosiale liv. En bør 
være systematisk og kreativ. Særlig systematisk, selv om sosiologer 
kan få pepper for utstrakt bruk av firefeltstabeller.

− Hvem er den beste læreren du har hatt?
− En norsk- og historielærer jeg hadde på barneskolen, forfatteren 
Hans Kristian Eriksen. Han hadde en måte å framstille stoffet på 
som gjør at jeg husker mye av innholdet i timene hans den dag i 
dag. 

− Dersom du måtte velge deg et annet fagfelt, hva ville du falt ned 
på?
− Arkeologi. Jeg hadde tenkt å bli arkeolog, men et slikt studium 
fantes ikke i Trondheim da jeg f lyttet hit.

− Om du var forsknings- og høyere utdanningsminister, hvilket 
enkelttiltak ville ha vært viktigst for deg å få gjennomført?
− Mer penger til forskning og utviklingsarbeid. Utviklingsarbeid er 
spesielt viktig for høgskolene, da vi arbeider i nær tilknytning til 
praksisfeltet − en tilknytning som bør styrkes.

− Hvor var du EU-avstemmingskvelden 1994?
− Jeg var nok hjemme og så på opptellinga på tv. 

− Hva vil du lese mer av i Forskerforum?
− Gjerne mer om lærerutdanning og førskolelærerutdanning. Jeg 
er naturlig nok opptatt av mitt eget felt.

 Av Kjetil A. Brottveit

20 nøtter

1)  I kva by finn vi bydelen Waikiki?
2)  Kva kallast marknaden der ein spekulerer i framtidig 

pris på eit produkt?
3)  Når måtte den norske troppen sist reise heim frå eit OL 

utan gull?
4)  Kor mange omdreiingar per minutt skal ei vanleg LP-

plate spelast med?
5)  Kva for del av fastlandet i Sør-Amerika tilhøyrer EU og 

har euro som valuta?
6)  Kva for filmskapar vart fødd i Paris i 1933 som Rai-

mund Liebling?
7)  Kva heitte broren som vart spelt av Trond Kirkvaag, i 

seriane om Brødrene Dal?
8)  Kven leia utvalet som i 2000 gjekk inn for å erstatte 

magistergrad og hovudfag med bachelorgrad og master-
grad?

9)  »Under dei same omstenda ville eg gjort det om att, 
visst faen ville eg det,» sa Paul W. Tibbets. Kva sikta 
han til?

10)  Kor bur gassarane?
11)  Kor er Frithjof Nicolaysen kvalitetssjef?
12)  Kva heitte fysikaren som i 1921 oppretta sitt eige insti-

tutt i København, og året etter fekk Nobelprisen?
13)  Kva for organ blir angripe ved hepatitt (gulsott)?
14)  Kva er Aberdeen Angus?
15)  Kva for offentleg embetsmann er leiar av tingretten?
16)  Kva heitte programmet som Harald Eia og Bård Tufte 

Johansen slo gjennom med i 1995?
17)  Når starta krigen i Irak?
18)  Kva driv Gata Kamsky, Viswanathan Anand og Veselin 

Topalov med?
19)  Kven fall i 1718 for ei kule som «etterforskarar» fram-

leis er nyfikne på?
20)  Kva for kvinneleg skodespelar speler ein Bob Dylan-lik-

nande karakter i filmen I’m Not There?

Svar:
1)  Honolulu, Hawaii
2)  Future-marknaden
3)  1988 (vinter-OL i Calgary)
4)  33
5)  Fransk Guyana
6)  Roman Polanski
7)  Brumund Dal
8)  Ole Danbolt Mjøs
9)  At han var piloten som slepte 

atombomba over Hiroshima i 
1945

10)  På Madagaskar
11)  I Arcus
12)  Niels Bohr
13)  Levra
14)  Ein storferase
15)  Sorenskrivaren
16)  Lille lørdag
17)  I 2003
18)  Dei er tre av verdas beste 

sjakkspelarar
19)  Karl XII
20)  Cate Blanchett

10 kjappe Anne Dagfrid Svendsen
Medlem nr. 30183578 i  
Forskerforbundet.
Stilling: Høgskolelektor i sam-
funnsfag ved Dronning Mauds 
Minne − Høgskole for førskolelæ-
rerutdanning, Trondheim.
Utdanning: Cand. polit. med 
hovedfag i sosiologi fra nåværende 
NTNU.
Første jobb: Høgskolelektor ved 
Dronning Mauds Minne.
Karrieremål: Førstelektor før jeg 
blir 60?

− Noko av det beste med å studere her, er at 
vi får lese originaltekstar. I Minsk las vi berre 
sensurerte referat. Det var ein stor overgang å 
få lese originalar – eg har hatt lange diskusjo-
nar om kveldane på internatet for å forstå teks-
tane.

Skulka Marx
Også viserektor Dounajev syner ein sjeldan 
entusiasme for tilgang på all slags litteratur.

− Men som utdanna filosof i Sovjetunionen 
må du ha fått din dose med marxistisk-leninistisk 
tenking?

− Nei, aldri!
Dounajev ler klukkande, stornøgd. 
− Eg var opposisjonell alt frå skuledagane. 

Kanskje var det fordi far min hadde vore i feng-
sel i Stalins tid. Eg var ingen klassisk dissident, 
men visste at eg var heilt imot alle sovjetver-
diane.

Doktoravhandlinga til Dounajev handla om 
amerikansk pragmatisme, og spesialfeltet hans 
vart gammal gresk filosofi. 

– Båe delar var fjerne frå det kommunist-
partiet dreiv med. Somme av oss fann vern på 
denne måten: Folk skjønte ikkje eller brydde 
seg ikkje om det vi dreiv med.

Graden av politisk kontroll med vitskapen i 
sovjettida varierte mykje etter fagfelt, fortel 
Dounajev.

− Realfaga var nok dei friaste. Atmosfæren i 
anvendt sosiologi var frykteleg. Men det var 
annleis i til dømes matematisk metode. Der 
kunne du arbeide ganske fritt. Men du hadde 
sjølvsagt ingen garanti – du kunne bli offer for 
ein tilfeldig intervensjon frå dei som sat med 
makta.

Samfunnsfiendar
I Lukasjenkas Kviterussland er den politiske 
kontrollen med akademia strengare enn han 
var i Sovjetunionen under perestrojkaen, mei-
ner Dounajev. 

− Men du kan ha meir kontakt med utlan-
det enn i sovjettida. I Sovjetunionen kom du 
deg som regel ikkje ut i det heile. 

Mangelen på andeleg fridom gjer alvorleg 
skade på både akademia og samfunnet i Kvite-
russland, meiner Dounajev.

− Ufridom er dårleg for all slags forsking, 
men i samfunnsvitskap og humaniora er det 
ein katastrofe. Du kan bli straffa for å publisere 
noko i strid med det offisielle biletet av sam-
funnet. 

Og utan uavhengig samfunnsforsking blir 
det gapande hol i allmennkunnskapen til folk, 
seier Dounajev.

− Når folk manglar påliteleg informasjon 
om samfunnet, blir det vanskeleg å gjere for-
nuftige val. Dei vil mangle eit rasjonelt grunn-
lag for haldningane og overtydingane sine, for 
kvardagens filosofi. Under Lukasjenka har 
oppgåva til samfunnsvitskap og humaniora 
igjen blitt som i sovjettida: ikkje vitskap, men 
ideologi. Forskarar som aksepterer eit slikt 
oppdrag, er i mine auge fiendar av samfunnet. 

− Ser du det som feigskap eller pragmatisme?
− Det er ei pragmatisk tilnærming. I pere-

strojkatida endra mange harde marxistiske for-
skarar grunnsyn over natta. Den eine dagen 
var dei kommunistar, neste dag var dei nasjo-
nalistar. Så, etter at Lukasjenka tok over, endra 
dei meining att. Eg har vanskeleg for å tru at 
slike folk verkeleg endrar mentalitet, seier Dou-
najev.

− Sovjetsystemet skapte frykt blant folk, og 
ingen solidaritet. Når du er åleine om å for-
svare akademiske verdiar, kjenner du deg svak. 
Vi prøver å bryte denne isolasjonen når vi kny-
ter kontakt med nye forskarar i Kviterussland.

Tankar i eksil
Eg spør professoren om eksilet – eg tenkjer på 
det som ei slags austeuropeisk urforteljing: 
Sakharov i Gorkij, Lenin i Sveits, Solsjenitsyn i 
USA. Og her i Vilnius, eit heilt universitet i 
eksil.

− Å leve i eksil er alltid ei utfordring, men å 
vere eit universitet i eksil byd på heilt særeigne 
problem. Eg veit sant å seie ikkje om eit einaste 
vellukka døme på eit slikt universitet. Det er 
veldig vanskeleg å lukkast om du misser kon-
takten med samfunnet heime, seier Dounajev. 

− Du kan lukkast med å lage ein vellukka 
institusjon, men det er noko anna. Tenk på New 
School of Social Research i New York: Det vart 
etablert av f lyktningar frå nazismen, og vart eit 
svært godt universitet. Men no er det eit ameri-
kansk universitet, ikkje lenger noko europeisk 
universitet i eksil.

For EHU sin del er eksilet i Vilnius langt 
ifrå noko mål i seg sjølv, understrekar Valdimir 
Dounajev.

− Håpet vårt her er at Kviterussland skal bli 
fritt ein dag, slik at behovet for eit kviterussisk 
eksiluniversitet blir borte. 

European Humanities 
University

Etablert som fritt universitet i Minsk i  ▪

1992
Stengd av styresmaktene i 2004 ▪

Flytta til Vilnius, Litauen same år ▪

Får støtte frå blant anna EU og Nordisk  ▪

ministerråd
Noregs bidrag er kring 3,8 millionar  ▪

kroner
Gjev utdanningstilbod for kviterussiske  ▪

studentar
Bachelor- og mastergradar i ei rekkje  ▪

fag, og gjev òg fjernundervisning 

Seremoni for avgangselevar ved militæraka-
demiet i Minsk, juli 2003. Sjølv om dagens 
regime i Kviterussland ikkje kallar seg kom-
munistisk, har dei talrike Lenin-skulpturane 
fått stå i fred. (Foto: Scanpix/Reuters) 

For mange unge kviterussarar er EHU i Vilnius einaste sjanse til å ta ei høgare utdanning utan statleg 
indoktrinering. (Foto: EHU)

Kva ville Tibbets ha gjort om att?
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Universitetsleiinga i Stavanger har sett seg og 
universitetet i ein alvorleg situasjon gjennom 
handteringa av Vinnem-saka. Saka er så opp-
siktsvekkande, men òg prinsipielt viktig at ho 
fortener merksemd utanfor Stavanger-regionen.

Jan Erik Vinnem var professor i risikostyring 
ved Universitetet i Stavanger (UiS). I eit innlegg 
i Stavanger Aftenblad kritiserte han 
Lyse Energi for mangelfull risikoa-
nalyse bak eit nytt naturgassanlegg. 
Han peika på faren for at skip som 
segla inn til industrihamna Risavika 
kunne miste styringa og kollidere 
med tankanlegget for gass. Dette 
ville ha sett folk i området i stor fare. 
Lyse er ein stor sponsor av UiS, og 
har gjeve 100 millionar til Universi-
tetsfondet. Lyse tok etter innlegget 
frå Vinnem kontakt med UiS, og han 
vart innkalla til universitetsdirektør 
Per Ramvi. Etter dette trekte Vinnem tilbake 
eit nytt innlegg om naturgassanlegget. I etter-
tid kom Vinnem til at han ikkje kunne leve med 
ei slik handsaming, og han sa opp stillinga si 
ved universitetet. Seinare har UiS-rektor Aslaug 
Mikkelsen offentleg orsaka handsaminga av 
Vinnem, og han har takka ja til tilbod om å verte 
professor 2 ved UiS.

Då er det vel mest komfortabelt å leggje saka 
død? Det gjer vi ikkje, for problemstillinga er for 
alvorleg: Korleis skal eit universitet skape gode 
rammer for å utforske viktige spørsmål? På side 
4 i dette bladet står det meir om saka.

Rektor Mikkelsen har skrive eit orsa-
kings- og forsvarsinnlegg om Vinnem-saka, 
som er å finne på nettsidene til UiS. Ho vil til-
synelatande at saka helst skal vere eit hattespørs-
mål, les: Ein bør vere open om kva hatt ein har 
på seg. I det offentlege ord-
skiftet om naturgassanleg-
get lét professoren nemleg 
vere å nemne at han er 
leiar av eit konsulentsel-
skap som driv med trygg-
leiks- og risikoanalysar 
− og styreleiar i eitt anna. 
Hattespørsmål må ein sta-
dig drøfte, men er eit sidespor i denne saka. 
Eg trur ikkje eg kan seie det klårare enn Bjørn 
Kvalsvik Nicolaysen, som òg er professor ved 
UiS, har gjort i Aftenbladet: «Det er noe vanske-

lig å begripe hva universitetsledelsen, enten det 
er rektor eller andre, har å gjøre med professor 
Vinnems habilitetsforhold i forhold til en tredje 
part.» Kvalsvik Nicolaysen trekkjer òg inn reto-
risk teori, og at argument retta mot person vert 
rekna som ugyldige: «… vi kan da alltid konstru-
ere opp grunner til at noen ikke skal uttale seg. 
Men da har vi også avskaffet informert offent-

lig diskusjon, og godtatt at en avviser 
vitenskapelig baserte synspunkter 
med å si at en eller annen interesse 
står bak. Professor Vinnem må 
ha full rett til å uttale seg som han 
synes, og så bør både Lyse Kraft, UiS-
ledelsen og alle andre forholde seg til 
hva mannen faktisk har sagt.»

For å oppsummere: Mikkelsen 
tok hatten i staden for ballen.

Tilsette i det offentlege har 
sjølvsagt alminneleg ytringsfridom. 

Dette gjeld òg saker som sorterer under arbeids-
området og arbeidsgjevar. 
Det kvilar eit ekstra ansvar 
på fagfolk om å uttale seg 
om sitt eige område. Hind-
ring av dette er brot på alle 
etiske køyrereglar og aka-
demisk tradisjon. I fjor ved-
tok Stortinget eit tillegg om 
akademisk fridom i univer-
sitets- og høgskulelova. I 
lova vert det understreka at institusjonane skal 
fremme og verne akademisk fridom. Frido-
men gjeld òg på individnivå: Forskarar har rett 
til å offentleggjere resultata sine eller syte for at 
offentleggjering skjer.

Underdal-utvalet laga ei utgreiing som låg til 
grunn for lovendringa. I NOU-en er akademisk 
fridom i forskarrolla formulert slik: «Kjernen i 

denne friheten kan beskri-
ves som fravær av og vern 
mot overstyring eller sank-
sjoner som truer forskerens 
vitenskapelige integritet, 
det vil si hindrer henne i 
å følge eller gi uttrykk for 
egne faglige vurderinger.»

Vinnem og andre forska-
rar har dermed ein dobbelt rett og plikt til å ytre 
seg om fagområdet sitt. Ein tener sjølvsagt ikkje 
i lengda på å vifte med professortittelen i utide, 
men dét er ei anna sak.

Rektor Mikkelsen skriv i det nemnde inn-
legget: «UiS har ikke gått Lyses ærende i denne 
sak. Det er ikke alle våre oppdragsgivere og 
sponsorer som vet hvor langt den akademiske 
frihet går. Vi har ingen bindinger til Lyse og det 
er ikke stilt krav til de gaver som er gitt.»

Kva rolle Lyse spela før Vinnem vart stramma 
opp, er ikkje kjent i detalj. Men næringslivet 
i ein entusiastisk region hadde mykje å seie 
for skipinga av UiS, og Vinnem-saka aktuali-
serer grensedragingar mellom universitet og 
næringsliv. Då universitetsetableringa fann 
stad, summa denne problemstillinga frå det 
støttande næringslivet: «No har vi støtta dykk 
med mykje pengar. Når får vi noko att?»

Desse grensedragingane vert òg viktige når 
UiS no lagar nytt strategidokument. Strategien 
skal gjelde fram til 2020, og eit utkast frå leiinga 
er no på høyringsrunde. Dokument om mål, 
meining, strategi og visjonar kan verte pom-
pøse og lette å latterleggjere. Men tenk om det 
som står der er meint alvorleg og får følgjer? 

Roar Hjulstad, tidlegare 
hovudtillitsvald i For-
skerforbundet ved UiS, 
har skrive eit innspel, der 
han tek høgde for at doku-
mentet vil gjelde: «Da 
betyr formuleringer om 
nyskapningsuniversitet, 
entrepenørskap, innova-
sjon og næringslivsfinan-

siering at vi bevisst velger en markedsorientert 
modell for produksjon av økonomiske resulta-
ter; i verste fall forskning og undervisning som 
kommersiell ferskvare. Da kan vi lett havne i 
urent farvann med motstridende interesser. 
Vinnem/Lyse/IRIS/UiS-saken for kort tid til-
bake er et f laut eksempel på et «knelende» uni-
versitet.»

UiS planlegg å opprette ein ny Business 
School eller næringslivsfakultet. Hjulstad, som 
er ein røynd organisasjonsforskar og fagforei-
ningsmann, åtvarar mot at dette «betyr nye 
avhengighetsbånd til lokale næringslivsinteres-
ser, på godt og vondt. Det krever i hvert fall en 
sentralledelse med en velutviklet etisk kløkt. 
Vinnem-saken viser dessverre at vi i dag ikke 
har slik kompetanse».

Det er harde ord, men dei illustrerer eit 
poeng rektor Mikkelsen sjølv nemner i saka 
vår om Vinnem-etterspelet: Tillit kjem ikkje 
rekande på ei fjøl.

Det kvilar eit ekstra ansvar 
på fagfolk om å uttale seg 
om sitt eige område.

Vinnem-saka aktualiserer 
grensedragingar mellom 
universitet og næringsliv.

Når universitetet knelar
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AKADEMIA I TALL

Vitskapeleg publisering 2007

Tal for 2007 frå Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste (NSD) syner ein sterk og vedva-
rande vekst i målt vitskapleg publisering ved 
norske universitet og høgskular. Forskerforum 
trykte i førre utgåve (nummer 4/2008) eit over-
syn over auke og nedgang i publikasjonspoeng 
ved dei enkelte institusjonane.

Denne gongen tek vi for oss publiseringsfor-
mer. Alle former for publisering (bøker, tids-
skriftartiklar, artiklar i bøker) aukar i absolutte 
tal, men artiklar som ikkje er knytte til ISSN-
publiseringskanalar («antologiartiklar») har 
den sterkaste relative veksten. Dette kan mel-
lom anna skuldast ei betre dekning av konfe-
ransebidrag som ikkje blir publiserte i 
tidsskrift. Prosentdelen publisering i toppran-
gerte publiseringskanalar er stabil på 19-20 
prosent mellom 2006 og 2007. Topprangerte 
publiseringskanalar skal teoretisk omfatte ca. 
20 prosent av total publisering internasjonalt.

Statistikken er henta frå Database for statistikk 
om høgre utdanning (DBH) ved NSD.

Nivå 2-andel 
Lista viser andel av publikasjonene som er publisert i nivå 
2-kanaler − det øverste nivået.

  2006 2007

Alle institusjoner 19,6 % 19,8 %

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 52,6 % 26,7 %

Universitetet i Oslo 22,7 % 24,4 %

Universitetet i Bergen 22,1 % 23,7 %

Norges handelshøgskole 23,1 % 22,6 %

Diakonhjemmet høgskole 26,4 % 22,4 %

Universitetet i Tromsø 22,0 % 20,9 %

Høgskolen i Bodø 14,5 % 20,8 %

NTNU 17,7 % 19,7 %

Handelshøyskolen BI 15,6 % 19,1 %

Norges idrettshøgskole 33,3 % 18,5 %

Universitetet i Stavanger 16,3 % 17,0 %

Høgskolen i Østfold 16,8 % 15,9 %

Høgskolen i Hedmark 5,2 % 15,6 %

Høgskolen i Agder 25,5 % 15,6 %

Høgskolen i Oslo 15,9 % 14,3 %

Norges veterinærhøgskole 18,0 % 14,1 %

Høgskolen i Buskerud 3,6 % 13,8 %

Norsk reiselivshøyskole 14,5 % 13,6 %

Universitetet for miljø- og biovitenskap 16,0 % 13,6 %

Høgskolen i Nord-Trøndelag 4,3 % 13,5 %

Lovisenberg diakonale høgskole   12,5 %

Høgskolen i Molde 10,6 % 12,1 %

Det teologiske menighetsfakultet 11,3 % 11,8 %

Høgskolen i Volda 3,4 % 11,0 %

Misjonshøgskolen, Stavanger 7,8 % 10,3 %

Høgskolen i Sogn og Fjordane 14,0 % 10,0 %

Høgskolen i Telemark 15,6 % 9,8 %

Høgskolen i Nesna 5,0 % 9,5 %

Høgskolen i Lillehammer 1,0 % 9,4 %

Høgskolen i Bergen 14,6 % 9,3 %

Høgskolen i Ålesund   9,1 %

Dronning Mauds Minne* 12,0 % 6,9 %

Høgskolen i Sør-Trøndelag 5,9 % 6,7 %

Høgskolen i Akershus 6,2 % 6,5 %

Høgskolen i Gjøvik 1,2 % 6,3 %

Norsk Lærerakademi** 28,6 % 5,9 %

Samisk høgskole 9,5 % 4,7 %

Høgskolen Stord/Haugesund –  4,1 %

Høgskolen i Vestfold 2,4 % 1,0 %

Høgskolen i Narvik 2,8 % 1,0 %

Høgskolen i Finnmark 10,6 % – 

Høgskolen i Harstad 9,1 % – 

Høyskolen Diakonova 27,3 % – 

*Høgskole for førskoleutdanning

** Bachelor- og masterstudier

20 største forlag
Forlagene/utgiverne er målt etter antall utgivelser, justert for 
andelen forfattere som tilhører en norsk UH-institusjon.

 2006 2007

Forlag/utgivere 1 812 2 326

Tapir Akademisk Forlag 113 204

Universitetsforlaget 160 190

Fagbokforlaget 90 148

Gyldendal Akademisk 84 128

Novus Forlag 44 79

IEEE conference proceedings 43 71

Cappelen Akademisk Forlag 61 64

IEEE Computer Society 29 63

Taylor & Francis 24 56

Unipub forlag 50 56

Routledge 39 51

Høyskoleforlaget 26 42

Springer Verlag 35 41

Pax Forlag 58 34

Det Norske Samlaget 22 32

Ashgate 6 29

Elsevier 30 26

Aschehoug & Co 24 22

Aarhus Universitetsforlag 3 21

Peter Lang 38 21

20 største tidsskrift
Tidsskriftene/ISSN-kanalene er målt etter antall artikler, 
 justert for andelen forfattere som tilhører en norsk  
UH-institusjon.

  2006 2007

 ISSN-kanaler/tidsskrift 5 227 5 469

Lecture Notes in Computer Science 114 117

Tidsskrift for Den norske lægeforening 66 66

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 32 37

Norsk pedagogisk tidsskrift 34 30

Physical Review B. Condensed 

Matter and Materials Physics 18 25

Aquaculture 22 23

Den norske tannlegeforenings tidende 22 21

Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift 23 21

Arr. Idéhistorisk tidsskrift 25 21

Tidsskrift for Norsk Psykologforening 26 20

MarIus 17 19

Nytt Norsk Tidsskrift 21 18

Norsk Antropologisk Tidsskrift 15 17

Økonomisk forum 19 17

Elsevier IFAC Publications /  

IFAC Proceedings series 20 16

Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 12 16

Heimen 10 15

Historisk Tidsskrift 18 15

Tidsskrift for samfunnsforskning 17 14

Publikasjonsform
   2005   2006   2007
 Monografier Antologiartikler Periodikaartikler Monografier Antologiartikler Periodikaartikler Monografier Antologiartikler Periodikaartikler
Alle institusjoner 2,98 % 24,14 % 72,88 % 2,53 % 23,23 % 74,24 % 2,53 % 27,47 % 70,00 %
Universiteter 2,66 % 22,92 % 74,42 % 2,11 % 22,15 % 75,74 % 2,13 % 24,79 % 73,08 %
Statlige høgskoler 4,69 % 35,17 % 60,14 % 4,78 % 32,19 % 63,04 % 4,34 % 39,37 % 56,29 %
Vitenskapelige høgskoler 1,58 % 16,35 % 82,07 % 1,75 % 15,51 % 82,73 % 1,91 % 25,77 % 72,32 %
Private høgskoler 8,05 % 22,82 % 69,13 % 5,01 % 24,80 % 70,20 % 4,19 % 37,59 % 58,22 % 
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For ikke lenge siden dukket begrepet «strate-
gisk inkompetanse» opp som en beskrivelse av 
at arbeidstakere med vilje demonstrerer inkom-
petanse når det gjelder å forstå seg på kontorut-

styr, kaffetraktere og 
datasystemer fordi 
det medførte at 
andre måtte gjøre 
slike tidkrevende og 
uinteressante 
arbeidsoppgaver for 
dem. Jeg vil argu-
mentere for at for-
skere har utviklet 
noe lignende i sin 
hverdag. Det at for-
skere velger å se bort 
fra enkelte ganske 
vesentlige viten-
skapsteoretiske pro-
blemstillinger for å 
slippe unna unød-

vendig grubling over eksistensielle forsknings-
spørsmål, kunne jeg kalt strategisk ignoranse. 
Men siden den kan vise seg å være helt avgjø-
rende for at forskere i det hele tatt skal kunne 
forske, velger jeg å kalle den adaptiv ignoranse. 
På samme måte som enkelte fuglearter har fått 
tilpasset lengden på nebbet sitt slik at det når 
ned til nektaren i blomstene de avhenger av for å 

overleve, har mange forskere utviklet en kunn-
skap om vitenskapsteori som er kort nok til at 
man ikke når ned til desillusjonen og tvilen som 
kommer dersom man problematiserer egen 
forskning.

De f leste forskerne vil gjerne unngå å gjøre 
vitenskapen om til et forskningsobjekt der 
spørsmålene er hvilke problemstillinger som er 
viktige og hvilke metoder man skal benytte. En 
grunn til dette er at problemstillingene i fors-
kningsprosjektene har blitt så snevre at de blir 
frarevet de mer overhengende problemstillin-
gene innen forskningsområdet. Mitt doktor-
gradsprosjekt kan brukes som eksempel på 
dette: Jeg undersøker individuelle forskjeller i 
basale læringsmekanismer mellom personer 
som lider av patologisk spilleavhengighet og en 
kontrollgruppe. Forskjellene måles psykofysio-
logisk ved å se på de to gruppenes utslag på hud-
konduktans og hjerteraterespons. Man kan 
spørre seg om dette er et riktig utgangspunkt 
for å utvikle metoder for å begrense omfanget av 
spilleavhengighet. I og for seg er svaret på dette 
spørsmålet nei. Men hvis spørsmålet derimot er 
om dette er den riktige måten å studere basale 
læringsmekanismer hos spilleavhengige på, er 
det mer sannsynlig at svaret er ja.

Det sies at Leonardo da Vinci var den siste 
vitenskapsmannen som hadde oversikt over alt 
innen hele vitenskapen. På samme måte var 
William James og Sigmund Freud kanskje de 
siste som hadde en slags oversikt over psykolo-
gien, og som forsøkte å forstå hele psykologien 
på én gang. I dag finnes det få forskningspro-
sjekter der et helt fenomen, som for eksempel 
angst, depresjon, eller spilleavhengighet, er stu-
dieobjekt. For å bidra til noe nytt innen det feltet 
de forsker på, er de nødt til å finne frem til pro-
blemstillinger som er forgrenet ut fra empirien 
som allerede eksisterer på feltet. I motsetning 
til hva vitenskapsteoretikerne synes å tro, blir 
forskningsmetodene som regel ikke valgt etter 
at problemstillingene er formulert, men samti-
dig (i enkelte tilfeller også før). En forsker med 
problemstillingen Hvordan har AIDS-forebyg-
ging endret holdningene til prevensjon blant ung-

dom i Zambia? velger å bruke kvalitative 
intervjuer før eller samtidig som problemstillin-
gen blir formulert, ikke etter. I mitt eget pro-
sjekt om spilleavhengige, er det vanskelig å se 
for seg hvordan man skal kunne besvare pro-
blemstillingen ved hjelp av kvalitativ metode. 
De konkrete problemstillingene ville aldri duk-
ket opp hvis det ikke var for at metodene alle-
rede eksisterte. Vitenskapsteoretisk 
selvransaking blir kanskje dermed forbeholdt 
de som kan tillate seg et ulnere og mer overhen-
gende fokus, og som har tid og ressurser nok til 
å problematisere vitenskapen i seg selv. Forskere 
som ikke har det, vil antakeligvis fortsette å se 
på vitenskapsteoretisk debatt som lite relevant 
for sine smalere problemstillinger, og vil ofte 
også utvikle adaptiv ignoranse overfor viten-
skapsteori.

Jeg spurte en gang en teologistudent om stu-
dentene på teologisk fakultet brukte mye tid på 
spørsmålet om Guds eksistens. Svaret han ga 
meg var at, nei, det var ikke noe de snakket mye 
om. De tok bare utgangspunkt i at Gud finnes, 
for ellers ville det bli umulig å studere teologi. 
Han mente det var som å studere psykologi og 
tidvis betvile at mennesker hadde hode. Dette er 
analogt til den adaptive ignoransen som er eta-
blert i de andre vitenskapene når det kommer til 
hva slags metoder som skal brukes. Dersom du 
spør en samfunnsforsker som arbeider med 
store landsdekkende spørreundersøkelser om 
hun bruker mye tid på å problematisere kvanti-
tativ metode, vil du sikkert få et svar som min-
ner om svaret jeg fikk fra min teologkamerat. 
Spør du en sosiolog om han har tro på at kvalita-
tiv metode har noe for seg, vil sikkert svaret 
være noe lignende. Samfunnsforskeren og sosi-
ologen har gjerne samtidig også motforestillin-
ger mot bruken av andres metoder, og som 
samfunnsforskere og sosiologer burde være klar 
over, så er fordommer som oftest et resultat av 
uvitenhet, eller kanskje i denne sammenhen-
gen – adaptiv ignoranse. 

Bruk av et mangfold av metoder er viktig for 
å få besvart problemstillinger som til sammen 
utgjør en helhet som kan si oss noe om et feno-

Stipendiater kan redde seg 
unna en del 
vitenskapsteoretiske 
problemer ved å skylde på 
at doktorgraden er en 
læringsprosess.

Geir Scott Brun-
borg er stipendiat 
ved Psykologisk 

fakultet ved Univer-
sitetet i Bergen.

Forskere unngår å gå dypt ned i vitenskapsteori eller å problematisere egen 
forskning. Dermed unngår man å komme ned til desillusjonen og tvilen, 
skriver kronikkforfatter Geir Scott Brunborg. Han døper fenomenet  adaptiv 
ignoranse.

Adaptiv ignoranse i forskningen

men. Psykologien har i stor grad, takket være 
personer som James og Freud, vært en viten-
skap der man uten særlig empiri utgir seg for å 
være en profesjonsgruppe som kan komme med 
svar på de f leste spørsmål som angår mennes-
kets tenking, følelsesliv og atferd – og især men-
tal sykdom og psykologiske forstyrrelser. Når 
forskningen først finner sted, finner man også 
ut at behandlingsforskning er svært komplisert. 
Hypotetisk sett kunne man ha forlangt av psy-
kologien at man skulle vente med å behandle 
mennesker for mentale problemer inntil all fors-
kningen på feltet er unnagjort, men det skjer 
neppe når psykologer ser at metodene som bru-
kes fungerer trass manglende, tvetydig og/eller 
inadekvat forskning. 

En prest jeg kjenner har i f lere sammenhen-
ger sagt syrlig at «psykologien er jo et ganske 
nytt felt». Hans desillusjon i forhold til psykolo-
gisk behandling er knyttet til at han i f lere tilfel-
ler har måttet «rydde opp etter» behandlere som 
har mislykkes. Jeg forstår hans frustrasjoner 
knyttet til dette. Det jeg derimot ikke forstår er 
hvorfor han indirekte bebreider meg for denne 
situasjonen. Han vet jo at jeg ikke driver med 
behandling, og at jeg driver med forskning som 
bare indirekte er behandlingsforskning. Allike-
vel føler jeg at jeg bebreides, ikke bare av denne 
presten, men også av andre jeg har møtt som 
har et anstrengt forhold til psykologisk behand-
ling. Jeg ser poenget med at forskningsprosjek-
tet mitt på sikt kan være en byggekloss i 

utviklingen av behandlingsmetoder for spilleav-
hengighet, og at jeg egentlig driver med basal-
behandlingsforskning. Et etisk spørsmål som 
dukker opp i denne sammenhengen er i hvilken 
grad jeg skal føle ansvar for hva forskningsre-
sultatene mine kommer til å bli brukt til i frem-
tiden. Man kan se for seg mange groteske 
eksempler der et slikt spørsmål kan bli aktuelt 
(f.eks. for Fritz Haber som oppfant Zyklon B), 
men man trenger ikke strekke det lenger enn til 
at hvis noen utvikler en terapimetode basert på 
min forskning som senere skal vise seg at ikke 
fungerer – har jeg da en del av ansvaret for 
dette? Jeg heller mot at det har jeg ikke. Det kan 
finnes mange grunner til at en behandlingsme-
tode ikke fungerer, og det trenger ikke være den 
forskningen behandlingen baserer seg på som 
er grunnen. Dessuten kan det meste misbru-
kes. Denne tankegangen medfølger at grunn-
forskeres samfunnsansvar er begrenset til den 
forskningen man personlig står ansvarlig for. 
Kanskje gjør vi det samme her som med fors-
kningsmetodene vi bruker, at enkelte ting ten-
ker vi bare ikke på fordi vi må ha det som 
utgangspunkt og byggekloss for den virksomhe-
ten vi bedriver. Dette er kanskje også et eksem-
pel på adaptiv ignoranse.

Et spørsmål man nødig stiller en forsker som 
har investert altfor mye tankekraft og fritid i 
prosjektet sitt er: «hva gjør du hvis ikke du fin-
ner noe?» Svaret man ofte får på dette spørsmå-
let er at det er like viktig å la verden få vite at det 
ikke finnes sammenhenger mellom variabler, 
eller forskjeller mellom grupper som at det er 
det. Problemet som de f leste har fått med seg, er 
at det slettes ikke er enkelt å få publisert slike 
funn, og at man derfor strekker seg til det ytter-
ste for å finne en eller annen signifikant sam-
menheng eller forskjell, om det så innebærer å 
inkludere enda noen spørsmål til i et spørre-
skjema, å tolke intervjuer litt vel kreativt, øke 
antallet respondenter i et eksperiment, eller å 
måtte dra på statistikkurs til utlandet. Enkelte 
havner attpåtil langt utpå og begynner å interes-
sere seg mer for metodene i seg selv enn for de 
problemstillingene metodene skal svare på. 

Imidlertid setter den jevne forsker skylappene 
på for å ikke la tanken på å mislykkes ødelegge 
nattesøvnen – mulig også en avart av adaptiv 
ignoranse. 

Stipendiater kan heldigvis redde seg unna en 
hel del vitenskapsteoretiske problemer ved å 
skylde på at doktorgraden er en læringsprosess. 
Med ph.d.-graden kom attpåtil muligheten til å 
kalle seg ph.d.-student hvis selvtilliten skulle 
svikte og man ikke ønsker å fremstå som 
arbeidstaker blant slekt og venner, men heller 
vil nyte den noe mindre ansvarsfulle tittelen 
student. Siden man så er student under (for-
sker)utdanning, kan man unnskylde spørsmål 

knyttet til metoder, etikk og nytte i forsknings-
prosjekter med uvitenhet, selv om uvitenheten 
egentlig kommer av adaptiv ignoranse. Og selv 
om metodene man bruker er mangelfulle eller 
beint frem gale, etikken er tvilsom og nytten er 
minimal, har man i det minste utdannet en for-
sker. Og det er ikke dårlig bare det. Da har man 
personer som kan fylle de ledige stillingene som 
må opprettes for at alle de nyutdannede for-
skerne skal få forske videre. Et sted i hjernen vet 
man at det ikke blir nok stillinger, et sted i hjer-
nen ligger tanken på at kanskje det er jeg som 
må ut, men et sted i hjernen ligger heldigvis 
også den adaptive ignoransen som hindrer disse 
tankene i å entre bevisstheten.

Det sies at Leonardo da 
Vinci var den siste 
vitenskapsmannen som 
hadde oversikt over alt 
innen hele vitenskapen.

I hvilken grad skal jeg føle 
ansvar for hva 
forskningsresultatene 
mine kommer til å bli 
brukt til i fremtiden?
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La de små barn 
komme til oss!
PROFESSOR FøR 40: Jeg reagerer 
sterkt på reportasjen i siste num-
mer av Forskerforum (april 2008), 
der fremstående forskere står frem 
med oppskriften på hvordan man 
skal bli professor før fylte 40 år. I 
punkt 3 på sin liste sier professor 
Hartvigsen at man bør vente med 
barn til ønsket akademisk stilling 
er oppnådd, for barn tar tid! Hvis 
man unnlater å få barn kan man 
arbeide hele 78 timer i uken, mot 
kun 41. Som om det er noe mål i 
seg selv. Den andre vellykkede 
unge professoren i artikkelen sier 
at man bør vente med barn til man 
er ferdig med doktorgraden, siden 
det ellers «lett kan skli ut.» Selv er 
jeg 34 år, doktor og mor til to, jenta 
mi fikk jeg mens jeg skrev avhand-
lingen, og jeg leverte på normert 
tid. Jeg er hverken spesielt ambi-
siøs eller dynamisk, og mener at 
barn og akademia absolutt lar seg 
forene. Jeg er lykkelig for at jeg har 
mer i livet mitt enn en ferdig uni-
versitetsgrad, fremtiden innenfor 
akademia er uansett så usikker. 
Det er ikke barnas skyld at det fin-
nes få unge professorer, snarere 
mangelen på kvalifiserende stillin-
ger. I mitt fagfelt (eldre kunsthisto-
rie) legges stillingene ned, det er 
rett og slett ingenting å søke på. I 
forhold til utlyste stipendiatstillin-

GJESTESKRIBENTEN

Tellekantenes tyranni
Da jeg startet min akademiske karriere for mange 
år siden lærte jeg at jeg måtte produsere forskning 
av best mulig kvalitet. Dette er fortsatt god lærdom 
for de som ønsker å bli forskere. Men i det siste har 
det kommet et nytt krav. Både forskning og utdan-
ning må kunne telles.

I forbindelse med den 
såkalte «kvalitetsreformen» ble 
finansieringen av universiteter 
og høyskoler endret. En vesent-
lig del av bevilgningene skulle 
konkurranseutsettes og knyttes 
opp mot målte størrelser av 
«produksjon» innen forskning 
og utdanning.

Når det gjelder utdanningen 
er dette kanskje ikke så van-
skelig. Antall uteksaminerte 
 kandidater og produserte 
studie  poeng er ganske enkle 
størrelser å telle. Men hvordan 
kvantifisere forskning? En kan 
selvfølgelig telle antall publika-
sjoner. Men hva er en publika-
sjon, og hva med kvalitet? Flere 
komiteer ble satt på jobben, og 
etter hvert ble det utarbeidet en 
liste over ulike publiseringska-
nalers kvalitet. Mange har vært uenige i innholdet 
av denne listen og uenige i vektingen som blir 
benyttet når de såkalte «publiseringspoengene» 
skal regnes ut. Hvor går skillet mellom vitenskape-
lig produksjon, formidling og eventuelt kunstne-
risk produksjon? Hvorfor er det så stor ulikhet i 
uttellingen et arbeid gir, avhengig av om det publi-
seres i det ene eller det andre tidsskriftet, tidsskrif-
ter som ofte kan være svært like?

Hvert år må alle forskere registrere absolutt alt 
de har gjort i de rette båsene i de databaser som 
skal benyttes. Alt må kvalitetssikres og telles for så 
å danne grunnlaget for fordeling av ganske så 
mange millioner kroner institusjonene imellom. 
Også fordeling internt på institusjonene påvirkes 
sterkt av disse tellekantene. Publiseringspoeng har 
blitt en svært så viktig størrelse.

Er det da slik at dersom en tilpasser seg syste-

met (og det er mange måter å gjøre det på, og langt 
fra alle fremmer kvalitet) og sørger for at antall 
publiseringspoeng øker, er en da garantert mer 
penger til forskning? Slett ikke. Denne fordelingen 
har myndighetene bestemt skal være et nullsum-

spill. Du kan altså vinne ved at 
du selv gjør det bedre, eller ved 
at andre gjør det dårligere. Vi 
hadde nylig besøk av vår deka-
nus, og han kunne stolt fortelle 
at antall publiseringspoeng 
hadde økt ganske mye det siste 
året. Mange trodde nok det 
medfører at vi vil få mer pen-
ger. Men da jeg spurte dekanus 
om stillingen ved andre fakul-
teter og andre universiteter, 
måtte han innrømme at de også 
har økt sin produksjon, noen til 
og med mer enn det vi har 
klart. Resultatet kan altså bli at 
økt produksjon fører til redu-
serte bevilgninger. Snakk om å 
ha et system som virker motive-
rende!

Når det gjelder utdanning, 
har vi heldigvis et system som 
ikke er et nullsumspill. Produ-

serer alle mer, skal alle få mer penger. Dette var vi 
svært lykkelig over, men vi burde nok blitt skep-
tiske da vi ble fortalt at Finansdepartementet mis-
likte dette systemet. Produksjonen av studiepoeng 
vokste for et par år siden betydelig ved alle universi-
tetene, og vi forventet økte bevilgninger til alle. Det 
skjedde ikke. I statsbudsjettet året etter ble institu-
sjonene, uten begrunnelse, pålagt å kutte antall 
studenter. Og tror dere ikke at dette kuttet redu-
serte institusjonenes rammebevilgninger omtrent 
like mye som økningen i studieproduksjonen økte 
dem? Flere tellekanter førte altså likevel ikke til 
reelt sett bedre økonomi. Men om det ikke ga økte 
bevilgninger, medførte det i alle fall økt frustrasjon 
hos de ansatte. Mot Finansdepartementet kan du 
uansett ikke vinne.

Kolbjørn Hagen 
er tidligere leder 

i Forskerforbundet 
og professor i kjemi 

 ved NTNU. 

Resultatet kan bli at økt produksjon 
fører til reduserte bevilgninger.

Gjesteskribentene skriver sant og subjektivt om 
akademia. De faste gjestene er Kolbjørn Hagen, 
Karin Gundersen, Bo Terning Hansen og Gunnar 
Sivertsen. 

FORSKNINGSRÅDET: Under over-
skriften Inhabilitet ved tildeling av 
forskningsmidler reiser Sjur Baard-
sen en rekke spørsmål til Fors-
kningsrådets søknadsbehandling. 
Jeg vil takke for innlegget. Forsk-
ningsrådet ønsker åpenhet og de -
batt rundt vårt arbeid, og søk- 
  n ads  behandlingen er svært viktig. 
Vi må i god dialog med forsk-
ningsmiljøene etablere forsvarlige, 
effektive systemer med «riktig» 
res surs bruk.

Søker kan foreslå fagekspert: 
Mange har ønsket å kunne foreslå 
fageksperter. Noen ganger velger 
vi å bruke en av de disse, men ofte 
gjør vi det ikke. Et nært faglig sam-
arbeid med søker vil normalt dis-
kvalifisere som ekspert. Når 
ek spertene får tilgang til søkna-
dene, må de på bakgrunn av Forsk- 
ningsrådets bestemmelser, vur - 
dere sin egen habilitet. Forsk- 
ningsrådet undersøker også alltid 
fageksperters habilitet. En søknad 
skal vurderes av minst to eksper-
ter, og bare én kan være foreslått av 
søker.

To eksterne eksperter: Hovedre-
gelen er at det benyttes to eksper-
ter. Er det sprik mellom uttalelsene, 
vil normalt søknadene sendes til 
en tredje ekspert. Ofte legges det 
opp til å benytte tre eksperter på 
hver søknad. Dersom programsty-
rets medlemmer er søkere, benyt-
tes det alltid tre ekspertvurderinger 
for deres søknader.Forskningsrå-
det er enig i at tre fageksperter er 
bedre enn to, men her kommer det 
inn en vurdering av ressursbruk i 
søknadsbehandling. Vi må være 

sikre på at vi ikke beslaglegger mer 
ressurser en strengt nødvendig, av 
hensyn til fagekspertenes tid og 
vår egen ressursbruk.

Individuelle «referees» benyttes 
i de f leste land, men alle ser også 
svakheter, for eks at en ekspert ofte 
bare leser en eller noen få søkna-
der i en stor bunke. Forskningsrå-
det har derfor økt innslaget av 
ekspertpaneler satt sammen av 
utenlandske fageksperter hvor hver 
søknad vurderes av 5 -6 eksperter. 
Panelet må komme til enighet om 
en uttalelse for hver søknad. I et 
forskningsprogram kan f lere 
ekspertpaneler benyttes ved hver 
søknadsbehandling.

Får ekspertene utlysningstekst 
og programplan?

Det står ikke i Forskningsrådets 
retningslinjer at utlysningsteksten 
og programplan eller handlings-
plan skal sendes til ekspertene. 
Grunnen er at programplanen 
først og fremst er relevant i vurde-
ringen av søknadens relevans for 
forskningsprogrammet. Dette er 
oppgaven til programstyret. Men 
Baardsen har rett i at også fagek-
spertene vil kunne ha nytte av å 
kjenne hovedelementene i pro-
gramplanen. Oftest får de denne 
også i dag, men det vil nå kunne 
bli obligatorisk at fageksperter gis 
orientering om prioriteringer i 
utlysningen og sentrale punkter i 
programplanen. 

Programstyrenes sammenset-
ning og mandat: Forskningsrådet 
bestemmelser om habilitet bygger 
på forvaltningsloven, men vi har 
likestilt utvidet virkeområdet for 

når en person er å anse som auto-
matisk inhabil. Dette medfører at 
en person som har en ledende stil-
ling eller er medlem av et universi-
tetsstyre eller et fakultetstyre 
automatisk er inhabil for alle søk-
nader fra vedkommende universi-
tet eller fakultet. For andre vil 
ansettelse ved samme institusjon 
ikke automatisk føre til inhabilitet. 
Habiliteten må vurderes ut ifra 
stilling, nærhet til søker og i hvil-
ken grad vedkommende har per-
sonlig interesse av søknadsutfallet, 
for eksempel i form av bedret øko-
nomi og/eller renommé på egen 
arbeidsplass.

Ved den vurderingen av en per-
sons habilitet, skal det legges vekt 
på om avgjørelsen i saken kan 
innebære særlig fordel, tap eller 
ulempe for personen selv eller 
noen som vedkommende har nær 
personlig tilknytning til. I tillegg 
skal det vurderes om det finnes 
særegne forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til en beslutning 
hvis vedkommende er med på den, 
men dette må begrunnes med mer 
enn løse antagelser og spekulasjo-
ner.

Vi har de senere år også innført 
strenge regler for såkalt «konkur-
ranseinhabilitet». En person som 
er inhabil i forhold til en søknad i 
en liten bunke søknader, må fratre 
ved behandlingen av hele bunken. 
Å praktisere disse reglene er van-
skelig og mange mener de er for 
strenge. Vi tror de er nødvendige. 
Vi må tenke habilitet ved oppnev-
ning av programstyrer, og bruke 
settemedlemmer der det er nød-
vendig. Ved den konkrete søknads-
behandlingen i 
Folkehelseprogrammet som Baard-
sen refererer til, ble tre av program-
styremedlemmene utelukket fra 
hele søknadsbehandlingen på 
grunn av inhabilitet og erstattet 
med vara- og settemedlem. 

Baardsens utsagn om kamera-
deri er sterke. Det Baardsen ikke 
tar inn over seg, er vår felles utfor-
dring og dilemma i det norske sys-
tem. Ønsker vi norske fagpersoner 

helt bort fra bevilgende styrer og 
utvalg i Forskningsrådet? De f leste 
ønsker ikke det. De f leste ønsker i 
tillegg at de personer vi tar med, 
skal være blant de beste. Dermed 
vil de også måtte komme fra noen 
av de beste institusjonene, som 
også ofte sender de beste søkna-
dene. Vi må løse dette gjennom 
gode habilitetsvurderinger, gjen-
nom gode saksbehandlingssyste-
mer og gjennom faglighet og 
integritet.

Arvid Hallén,
adm. direktør i Forskningsrådet

Inhabilitet ved tildeling  
av forskningsmidler

En person som er inhabil i forhold til 
en søknad i en liten bunke søknader, 
må fratre ved behandlingen av hele 
bunken. Å praktisere disse reglene er 
vanskelig og mange mener de er for 
strenge.

ger er det knapt noen postdoktor-
stillinger, og de f leste er utlyst i 
paraplyprosjekter der pengene alle-
rede er øremerket til kronprinsen 
eller kronprinsessen i faget. Skulle 
jeg ha ventet med barn til jeg en 
gang i fremtiden muligens får en 
fast stilling innenfor norsk univer-
sitetsliv, er jeg redd barna ikke ville 
ha kommet til meg. Professorer 
med faste stillinger innen akade-
mia burde holde seg til fag, ikke 
familieplanlegging.

Frida Forsgren, 
forsker, Universitetet i Agder

Korleis bli professor 
før fylte tretti
PROFESSOR FøR 40: Kommentar 
til saka «Professor før 40» i For-
skerforum nr. 4.

Her følgjer nokre råd til unge 
studentar som allereie no ser for 
seg ei forskarkarriere, og – langt 
viktigare – som ber på eit 
brennande ønskje om å nå det alt-
overskuggande målet det er å verte 
professor tidleg i livet.

1) Fokuser på deg sjølv. Felles-
skapsoppgåver er tidkrevjande, og 
er ikkje eigna til anna enn å seinke 
karrieretempoet. For all del: pass 
på å ikkje ta på deg noko form for 
organisasjonsarbeid. Du kan ikkje 
både redde verda og bli professor.

2) Vent med kjærleiken. Du får 
berre gløyme jenta på fjerde benk i 
auditoriet som du synest er så søt. 
Kjærleiksforhold fører med seg ei 
uavgrensa mengd komplikasjonar, 
og desse har ein tendens til å hope 
seg opp. Vent til du er professor.

3) Kutt ut fotballen. Lagspel 
med kompisar på studentsentret er 
bortkasta tid, og ofte blir det til og 
med ein kaffikopp etterpå. Ta hel-
ler med deg ein artikkel på ergo-
metersykkelen, ved å lese og sykle 
slår du to f luger i ein smekk.

4) Avgrens medievanane. Å føl-
gje det offentlege ordskiftet, samt å 
engasjere seg i viktige saker i sam-
tida, vil kjapt stele verdifull for-
skingstid. Det skjer ikkje noko 
viktig likevel.

5) Dropp den daglege dusjen. 
Personleg hygiene tar tid, og er 
ikkje ein viktig professoral kvalitet. 
Kjøp ein sterk deodorant. Du kjem 
ikkje til å ha mykje kontakt med 
andre menneske i kvardagen i alle 
høve.

Av Øyvind Vågnes,
dr.art., Universitetet i Bergen
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Bakkar og berg 
utmed havet

Anne Kristine Børresen  
og Astrid Wale
Kartleggerne. Norges geologiske 
undersøkelse 1858-2008  
Tapir Akademisk Forlag og Norges 
geologiske undersøkelse, 2008
351 sider
Veil. pris: 350,- 

 
Norges geologiske undersøkelse 
(NGU) vart etablert i 1858, og har 
dermed 150-årsjubileum i år. Slikt 
blir det gjerne historiebøker av.

NGU i Trondheim har som opp-
gåve å skaffa 
fram kunnskap 
om bergartar, 
lausmassar, olje, 
gass og andre 
naturressursar i 
det norske land-
skapet, og alle 

industrialiserte land har ein slik 
institusjon. NGU driv både grunn-
forsking og prospektering, det vil 
seia at dei både forklarer vitskapleg 
korleis bergartane har oppstått og 
blitt forandra i løpet av milliardar 
av år, og leitar etter drivverdige 
førekomstar av metall, malm, olje 
og gass. 

Den største oppdaginga i norsk 
geologisk historie var olje- og gass-
funna i Nordsjøen som starta med 
Ekofisk i 1969. Korkje NGU eller 
andre statlege forvaltningsorgan 
hadde særleg interesse for prospek-
tering under havbotnen, og initia-
tivet vart overlate til den avanserte 
amerikanske oljeindustrien. I 1972 
tok staten grep om oljeleitinga ved 
å etablera Oljedirektoratet og Sta-
toil i Stavanger, og dette gjorde 
NGU til ein perifer institusjon i 
samanheng med olje og gass.

Rett etter krigen hadde NGU ei 
meir sentral rolle for nasjonsbyg-
ginga. Krigen hadde synt fram kor 
enorm kraft som ligg i naturvit-
skaplege metodar og industrielt 
maskineri, og no tok Arbeidar-
parti-staten dei i bruk til fredelege 
og samfunnsnyttige formål. NGU 
leverte kartleggingar av alle 
lovande førekomstar, særleg i Nord-
Norge. Frå 1960-talet hadde 
omtrent kvar einaste fjordbygd ei 
hjørnesteinsbedrift basert på fos-
sekraft og bearbeiding av malm og 
metall. 

Den tidlege historia frå 1858 og 
framover er nesten romantisk. 
Kartleggarane drog på slitsame 

feltundersøkingar der dei tok prø-
ver av grus, stein og leire. Både 
under og etter turen teikna dei ved-
underleg vakre kart over terrenget 
dei gjekk i, og der vart alle bergar-
tar dei kunne identifiserte med 
skarpt blikk og hakke. Ein av kart-
leggarane vert sitert på at det vikti-
gaste arbeidsverktøyet er gode sko!

Boka passar godt til namnet sitt. 
Kartleggerne er gjennomillustrert 
med kart og fotografi som viser 
arbeidet til geologane i NGU frå 
1858 til no. Den interesserte lesa-
ren kan bruka lang tid på å studera 
detaljane i handteikna og trykte 
kart. Men diverre er gjengjevinga i 
mange tilfelle så grovkorna at det 
er uråd å lesa forklaringane på far-
gekodane, og då blir illustrasjo-
nane lite informative.

Eg legg vekt på dei store linjene 
i denne meldinga. Men Kartleg-
gerne er ei typisk institusjonshisto-
rie, og boka kan fort bli kjedeleg 
for dei som ikkje arbeider i NGU 
eller har venner eller slektningar 
der. Boka har stor vekt på leiinga 
og administreringa av NGU opp 
gjennom tidene, og fortel i detalj 
kva budsjett NGU har hatt, kor 
mange som jobbar der, kva fagleg 
bakgrunn dei har og så vidare.

Boka hadde vorte meir interes-
sant dersom lesaren ikkje berre 
lærte om institusjonen NGU, men 
også lærte meir om sjølve natur-
ressursane og deira rolle i utvik-
linga av det norske samfunnet. 
Boka er nærsynt i staden for vid-

synt, og det er typisk for historie-
bøker som er skrivne på oppdrag 
til eit jubileum. 

Av Lars Nyre

Nye utfordringer 
til Ås 

Ebba Haslund

Ild fra Asker. Et portrett av Berit Ås
Pax Forlag, 2008
250 sider
Veil. pris: 338,-

Ebba Haslunds bok om Berit Ås er 
problematisk. Ikke fordi den gir et 
varmt og rikt portrett av SVs første 
leder og en av historiens mest sen-

trale feminister, 
men fordi den 
risikerer å leses 
som det alene. 
Den risikerer å 
oppfattes som en 
imponerende (og 
koselig) fortelling 
om en sterk (og 

blid) dame som nå (når hun Gud 
hjelpe meg er blitt åtti år) skal hyl-
les og feires, før hun arkiveres som 
noe som er over og forbi. Hvis 
ingen protesterer, risikerer boka å 
usynliggjøres som foreldet argu-
mentasjon. Derfor:

Motargument 1: I Haslunds hel-

tinnehistorier om sosialpsykolog 
og aktivist Ås impliseres det at om 
man skal oppnå likestilling, bør 
man dokumentere kvinners under-
trykte stilling som «det annet 
kjønn». Man bør avsløre motstan-
den kvinner møter når de ytrer seg 
blant menn, og man bør sørge for 
økt kunnskap og bevissthet om 
kvinners offerrolle. Med utrettelig 
telling, lesing, snakking og aksjo-
nering bør man mobilisere til 
tverrpolitisk kvinnekamp i organi-
sasjoner, partier og på internasjo-
nale konferanser. Ås når heldigvis 
mange både i inn- og utland med 
sine bøker og foredrag, men frigjø-
ringskampen i dag vinnes ikke 
bare ved å repetere stigmatiserende 
fakta med tellekanter som define-
rer kvinner som tapere. Dessuten 
foregår kampen på nye arenaer. Vi 
leser ikke lenger «Arbeiderbladet 
ved frokostbordet for å få informa-
sjon». Færre og færre stoler på 
pressen, og vi bruker daglig 2,5 
timer foran TV-en. Over seksti pro-
sent av norske jenter mellom 13 og 
19 år ser stort sett på TV-serier, 
mens gutta spiller dataspill. Vi må 
fortsette å slå, men vi må slå i 
andre bord og tilby f lere frigjø-
rende identiteter.

Motargument 2: Alle menn kan 
bli «trofaste væpnere» – og kamp-
feller. Både Ås og Haslund ser ut 
til å operere med en fundamental 
forutsetning om at det er menns 
skyld at kvinner er undertrykt. 
Bokas fortellinger gjennomsyres 

av en mild avsky og latter rettet 
mot menn. Mange av dagens femi-
nister vil protestere mot en slik 
holdning – selv om det ikke er full 
likestilling i Norge. Ennå tjener 
menn rundt 15 prosent mer enn 
kvinner, 44 prosent kvinner jobber 
fortsatt deltid – ofte fordi de har 
mer enn ett barn, og ni av ti min-
stepensjonister er ennå kvinner. 
Men menn dør i gjennomsnitt fem 
år før kvinner, de er dobbelt så ofte 
utsatt for brå død og de dør av selv-
mord tre ganger så ofte som kvin-
ner. Noe av det viktigste som har 
skjedd i feminismen siden 70-tal-
let er at mannen også er blitt kjønn. 
Kvinnekampens utfordringer sitter 
ikke lenger som et utemmet, mek-
tig dyr mellom bena hans, men 
snarere i tradisjonelle forestillin-
ger og arkaiske forventninger til 
kjønnet atferd. Makten ligger i 
strukturene, holdningene og oppfat-
ningene knyttet til kjønn. Det er de 
som bør utsettes for vår milde 
avsky, latter og betimelige kritikk. 

Haslund karakteriserer Ås som 
«et ulegelig gnagsår» og «et kon-
stant irritasjonsmoment». Ener-
giske ildsjeler som står på sitt og 
dundrer statistikk om kjønnsulik-
het i styrebordene oppfattes gjerne 
som forstyrrende og avsporende, 
men alternativet er langt verre. 
Derfor er Berit Ås et forbilde og en 
ressurs, forhåpentligvis også for 
fremtidens kjønnskamp. 

Av Ragnhild Fjellro

Akademisk fast-food
Livsvisdommen sluttar om lag der den post-pubertale innsikta begynner  
for dei fleste.

Enkelt sagt handlar denne boka 
om to spørsmål: Kva skal til for å 
leve eit lukkeleg liv? Og kvifor 
aukar ikkje lukka med auka vel-
stand? Forfattaren skriv om oss 
som høyrer til den «globale mid-
delklassen», som materielt sett 
har det betre enn nokon gong, 
«og likevel klager vi.» Utgangs-
punktet er at materiell velstand 
etter eit visst punkt ikkje lenger 
er kjelde til auka velvære, og at 
sjølv om mange meiner vi bør få 
ned forbruket, veit vi ikkje korleis 
vi skal få det til.   Statusjaget vert, 
om ikkje forklart, så illustrert 
gjennom slike fenomen som 
«sammenligningens svøpe», at 
«valgtvangen blir en kløe som 
sprer seg» og  «synkende grense-
nytte» (det du gjer eller kjøper får 
gradvis mindre verdi for kvar 
gong). Boka munnar ut i ein kort-
fatta gjennomgang av ulike svar 
på kva som er meininga med 
livet, nokre universelle formlar 
for livslukke, politiske implikasjo-
nar av at vi ikkje vert lukkelegare 
av velstandsvekst, og ei oppmo-
ding om å etablere eit stort kollek-
tivt prosjekt for å stoppe 
vekstspiralen.

Eg er positivt innstilt til for-
fattaren sine prosjekt. Vi treng 
gode bøker om livskunst. I lese-
sirkelen min høyrer eg av og til 
sitatet: «Vi har ei plikt til å være 
lukkelege.» Det synes eg er godt 
formulert, ikkje minst fordi eg 
kjenner samanhengen, undertek-
sten. Menneskelivet byr på møte 
med sjukdom, død og galskap. 
Det byr på møte med konsekven-
sar av eigne val, for seg sjølv og 
for andre. Og for dei av oss som 
ikkje driv med kroppsarbeid, byr 
det på ei lang rekke med møte og 
bøker som nesten er tømde for 
meining – utdestillert konvensjo-
nalitet. Så kunsten å vere lukke-
leg er ei bok verd. Men dette er 
ikkje ei slik bok. Ho viser ikkje til 
ein slik undertekst. Livsvisdom-
men sluttar om lag der den post-
pubertale innsikta begynner for 
dei f leste: Du kan ikkje kjøpe 
lukka for pengar. 

Vi treng også gode politiske 
analysar av vekstøkonomien og 

-kulturen, ikkje minst fordi, som 
Hylland Eriksen er inne på, nokre 
av miljøproblema ikkje kan fråko-
plast økonomisk vekst. Dette har 
då også vore eit sentralt tema for 

samfunnsforskarar dei siste 30 
åra: Korleis kan ein redusere den 
økonomiske veksten og gjere den 
meir bærekraftig? Kva tyder impe-
rativet om redusert vekst for 
demokrati, politisk mobilisering 
og handling? Men denne boka 
ref lekterer ikkje slike debattar, ho 
har i beste fall ein politisk prokla-
masjon – ingen analyse. Då pro-
fessor Arne Næss kom med boka 
Økologi, samfunn og livsstil tidleg 
på 70-talet, var ho interessant som 
miljøfilosofi, men svak på sam-
funnsvitskapleg analyse. Analy-
sen til professor Hylland Eriksen 
er svakare enn den Næss presen-
terte for 35 år sidan. 

No kan ein innvende at det er 
urimeleg å vurdere dette som ei 
fagbok eller fagformidlande bok. 
Forfattaren understrekar sjølv at 
ho er skriven på fritida. Delar av 
boka kan lesast som godt og peda-
gogisk formidla forskingsjourna-
listikk, til dømes kapitlet om 
«lykkevitenskapen». Men for-
skingsjournalistikk er heller ikkje 
dekkande for sjangeren. Dette er 
ei bok med nokre relativt enkle og 

ukontroversielle hovudpoeng, 
illustrert av eit mangfald anekdo-
tar. For dei som set pris på ei slik 
form er det sikkert underhal-
dande. For dei som set pris på 
argumentativ framdrift, er det 
annleis. Kvar anekdote, kvar asso-
siasjon er kort fortalt, men det 
heile verkar til slutt også kort 
tenkt. Dette preget får boka til å 
likne den hyggelege lunsjsamta-
len mellom menneske som ikkje 
kjenner kvarandre eller ikkje har 
eit samlande språk: Springande. 
Uforpliktande. Morosamt. Der-
som ein seier noko ein oppdagar 
er provoserande, søkjer ein å 
glatte over. Slik bør det sosiale 
livet vere. Men bøker må ikkje 
vere slik. Denne teksten er nesten 
… tekkeleg. Prosaen f lyt lett, utan 
kantar, slik innhaldet gjer: Er 
noko utfordrande, står atterhaldet 
i neste setning. Dette er ei bok for 
den som er litt uroa over eige sta-
tusjag og størrelsen på det økolo-
giske fotavtrykket – men som 
eigentleg ikkje har tenkt å gjere 
noko med det. Det tilseier, som 
mediedekkinga av boka har vist, 
at boka har ein stor marknad.

Kanskje skal vi kalle sjangeren 
«anekdotisk kvardagsfilosofi»? 
Eg meiner å sjå  konturane av ein 
bestemt sjanger i Norge, som 
denne boka høyrer til. Bøker som 
omhandlar store spørsmål i anek-
dotisk form, ei form som liknar 
«innslaget som skal løfte semina-
ret» og gje «litt ettertanke». Bøker 
i skjeringsfeltet mellom journa-
listikk, uforpliktande kristendom 
(Isachsen og Gelius), og akade-
misk fast-food. Bøker som pirkar 
borti spørsmål som er viktige for 
oss, men som raskt legg dei frå 
seg, og tek opp neste spørsmål. 
Bøker som ikkje krev noko av oss 
som lesarar eller som menneske. 

I denne sjangeren, på desse 
premissa, er dette sikkert ei god 
bok. Men for meg fører denne 
boka, og den responsen ho har 
fått, tanken i retning Shakespea-
res Sonnet 66. Boka er ei stadfes-
ting av det ho tematisk søkjer å 
avkrefte.

Av Oddgeir Osland

Thomas Hylland Eriksen
Storeulvsyndromet. Jakten på 
lykken i overf lodssamfunnet
Aschehoug Forlag, 2008

280 sider
Veil. pris: 329,-

BØKER

Gunn Enli og Eli Skogerbø (red.)
Digitale dilemmaer. Nye mediefor-
mer, nye utfordringer
Gyldendal Akademisk, 2008
166 sider
Veil. pris: 248,- 

Boka tar opp sensur og ytringsfri-
het, personvern og overvåking, 
beskyttelse og åpenhet, kommer-
sialisering og regulering. Her 
analyseres de utfordringer og 
muligheter informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi gir. 
Skogerbø er professor og Enli før-
steamanuensis ved Institutt for 
medier og kommunikasjon ved 
Universitetet i Oslo.

Eivind Smith
Konstitusjonelt demokrati
Fagbokforlaget, 2008
354 sider
Veil. pris: 398,- 

De konstitusjonelle utfordringene 
i vår tid er ofte dårlig forstått. I 
mange land er den nasjonale kon-
stitusjonen viktig for å bygge 
demokratier, i andre arbeides det 
med konstitusjonelle reformer for 
å bedre demokrati og rettigheter. 
Boka retter seg mot politisk inter-
esserte og studenter. Smith er 
professor i rettsvitenskap, Insti-
tutt for offentlig rett, ved Univer-
sitetet i Oslo.

Bredo Berntsen og Sigmund 
Hågvar (red.) 
Norsk natur – farvel? En illustrert 
historie
Unipub, 2008
276 sider
Veil. pris: 369,-

Myten om den uberørte norske 
naturen slår sprekker i denne 
boka. Her tegnes et bilde av svin-
nende norsk naturrikdom, samti-
dig som det foreslås løsninger for 
å sikre og bevare naturen. Bernt-
sen er førstebibliotekar ved Uni-
versitetsbiblioteket i Oslo. Hågvar 
er professor i natur- og miljøvern 
ved Universitetet for miljø- og bio-
vitenskap.

Henning Kristoffersen
Det nye Kina. Kinesisk handel, 
kultur og politikk
Universitetsforlaget
192 sider
Veil. pris: 279,-

Kina er blitt en økonomisk stor-
makt. Det er også et land preget 
av myter, paradokser og kontras-
ter som det er krevende å forstå. 
Boka henvender seg til alle som 
vil vite mer om kinesisk handel, 
kultur og politikk. Kristoffersen 
er sosialantropolog, og har ledet 
BIs samarbeid i Kina og Nordisk 
Senter ved Fudan Universitetet i 
Shanghai. 

Kort fortalt
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Tidsskriftet Digital kompetanse 
Nordic Journal of Digital Literacy
– skal stimulere til innovasjon i faglig og pedagogisk bruk av IKT i læring og utdanning.
De fire heftene i 2008 vil bl.a. ta opp temaer som Morgendagens læring, Dataspill, Web 2.0, 
Interaction Design, Digitale læringsressurser og Mobile Literacies.
• Les mer på: www.universitetsforlaget.no/digital

Tidsskriftet utgis i samarbeid med Forsknings- og kompetansenettverk 
for IT i utdanning (ITU), Universitetet i Oslo. 

Tegn abonnement for 2008 og få nr. 4/2007 gratis.

Priser: • Institusjon: Kr 510,– • Privat: Kr 360,– • Student: Kr 200,–

Norsk pedagogisk tidsskrift
Forum for pedagogikk og fagdidaktikk
– går i dybden på aktuelle temaer om norsk skole og utdanning og presenterer ny innsikt og 
kunnskap gjennom forskning, praksis og faglitteratur. Seks hefter i året – nå med økt sidetall!

Planlagte artikler/temaer i 2008–09: • Kritiske refleksjoner om utdanning for demokrati • Styring 
av og innhold i høyere utdanning • Barnehagefeltet, FoU-arbeid/profesjonsforskning • Flerkulturelle/
flerspråklige utfordringer i utdanning • Pedagogikken og fagdidaktikkens plass i lærerutdanningen 
• Les mer på: www.universitetsforlaget.no/npt

Tidsskriftet utgis i samarbeid med Utdanningsforbundet og 
Forskerforbundets forening for lærerutdanning (FFL). 
FFL-medlemmer mottar tidsskriftet gratis. 

Tegn abonnement for 2008 og få nr. 6/2007 gratis.

Priser: • Institusjon: Kr 750,– • Privat: Kr 410,– • Student: Kr 255,–

• Send e-post til Kundeservice: abonnement@universitetsforlaget.no
• Ring 24 14 75 12 – eller gå inn på www.universitetsforlaget.no  

SPESIALTILBUD
på årsabonnement til 

medlemmer av Norsk Peda-
gogisk Dataforening: 

Se tidsskriftets nettside.

SPESIALTILBUD
på årsabonnement til 

Utdanningsforbundets 
medlemmer: Se tidsskriftets

nettside.

Overskrift
Sett tekst her i Turmino Normal 8 på 12 pt. Lorem ipsum 
dolor sit amet sed diam doore magna est consequetuer 
amet adipiscing elit nonummy nibh euismod feugiat 
nulla, ut wisi nihil est, quod  lorem ipsum door sit amet 
sed diam dolore magna . Lorem sit amet sed diam doore 
magna est consequetuer 
amet adipiscing elit 
nonummy 

Høgskolen i Vestfold tilbyr en rekke fremtidsrettede profesjons- 
og fagutdanninger samt videreutdanninger. Høgskolen driver også 
oppdragsvirksomhet for næringslivet og offentlig forvaltning. Som 
regionens kompetansesenter har Høgskolen i Vestfold ca. 4000 
studenter, over 50 studietilbud, ca. 450 ansatte og et samlet 
budsjett på ca. 330 millioner kroner.

AVDELING FOR SAMFUNNSFAG 

Førsteamanuensis/ førstelektor/høgskolelektor 
innenfor fagområdet

Bedriftsøkonomisk 
analyse 
(Ref 08/21)

Nærmere opplysninger om stillingen:  Studieleder Thomas Bogen 
tlf 3303 7756, førstelektor Øystein Hansen tlf  3303 1205 eller 
høgskolelektor Trond Winther tlf 3303 7752.

AVDELING FOR MARITIM UTDANNING 
Førstelektor/ høgskolelektor innenfor 
 fagområdet 

Nautikk 
(Ref  08/22)

Nærmere opplysninger om stillingen: Dekan Oddvar J. Kristiansen 
tlf 3303 1121 eller kontorsjef Bent Kristiansen  tlf 3303 1037.
Fullstendig kunngjøring: www.hive.no og www.nav.no
Søkerne vil bli vurdert av sakkyndig utvalg og må innen søknads-
fristen sende inn 3 eks. av søknaden m/vedlegg i papirversjon 
merket Ref.nr. til Høgskolen i Vestfold, Personalseksjonen, 
Postboks 2243, 3103 TØNSBERG.

Søknadsfrist:  19.05. 2008.      
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Ønsker du en spennende jobb ved 
Norges idrettshøgskole?

Vi har følgende 
stillinger ledig:

- Førsteamanuensis
i dans og kroppsøving ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk

- Førsteamanuensis/universitetslektor
(vikariat) i friluftsliv ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk

- Førsteamanuensis
(50% stilling) i medisinsk biomekanikk ved 

Seksjon for idrettsmedisinske fag

- Postdoktor
i danseundervisning og kognisjon ved 

Seksjon for kroppsøving og pedagogikk

Du kan finne fullstendig kunngjøringstekst og søke stilling på våre hjemmesider www.nih.no

www.forskerforum.no
www.forskerforum.no
www.forskerforum.no
www.forskerforum.no

NÅ FINNER DU FORSKERFORUM PÅ NETT. DAGLIG OPPDATERTE NyHETER OG STILLINGSANNONSER.
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I:
Tariffoppgjørene 2008

Denne utgaven av Forskerforum 
gikk i trykken før årets forhandlin-
ger i stat og kommune var avslut-
tet. Oppdatert informasjon om 
tariffoppgjørene i de ulike forhand-
lingsområdene finner du på For-
skerforbundets nettsted www.
forskerforbundet.no.

II:
Uttalelse om 

 Stjernø-utvalget
Forskerforbundets Hovedstyre har 
uttalt seg om Stjernø-utvalgets 
utredning, NOU 2008:3 Sett under 
ett. Forskerforbundet mener at 
høyere utdanning er et offentlig 
ansvar, og at politiske myndigheter 
har et overordnet ansvar for sekto-
ren. Dette ivaretas etter forbundets 
mening best ved at de statlige uni-
versitetene og høgskolene fortset-
ter som forvaltningsorgan med 
lovfestede fullmakter. 

Forskerforbundet har ingen 
prinsipielle innvendinger til dan-
nelse av større enheter enten det 
skjer ved sammenslåinger eller 
nettverksdannelser, men mener at 
slike prosesser må være basert på 
frivillighet fra alle involverte insti-
tusjoner. 

Forskerforbundet ønsker en sty-
ringsordning med valgt rektor, 
todelt ledelse og et styre der ingen 
gruppering har f lertall alene. Der-
for støtter ikke Forskerforbundet 
forslaget om lovendring når det 
gjelder styring og ledelse. 

III:
Høringsuttalelser fra 

 Forskerforbundet 
Forskerforbundets Hovedstyre 
har også vedtatt høringsuttalel-
ser om forvaltningsreformen, om 
stortingsmeldingen om universi-
tetsmuseene og om foreslåtte end-
ringer i lov om universiteter og 
høyskoler. Uttalelsene kan du lese 
på www.forskerforbundet.no.

IV:
Enighet om sosiale bestem-
melser i helseforetakene 

Alle forbund i Unio, LO, YS og 
Akademikerne leverte felles krav 
til sosiale bestemmelser i helsefor-
etak. Onsdag 16. april signerte for-
bundene protokoll med Spekter.

Sosiale bestemmelser omfatter 
blant annet yrkesskadeforsikring, 
sykelønn, ferie og pensjon. Rettig-

hetene er forlenget for kommende 
tariffperiode i sin helhet, unntatt 
redaksjonelle endringer. 

Pensjonsordningene er også 
forlenget, men det tas forbehold 
om at endringer i de offentlige tje-
nestepensjonsordningene med til-
knyttet AFP-ordning også skal gis 
virkning i de offentlig eide helse-
foretakene. 

V:
Universiteter og  høyskoler 

i positiv utvikling 
Kunnskapsdepartementet har 
gjennomgått universitets- og høy-
skolesektoren og utarbeidet en til-
standsrapport. Gjennomgangen 
viser at det foregår en positiv utvik-
ling sektoren sett under ett, skriver 
departementet i en pressemelding.

Rapporten viser at norske for-
skere har hatt den sterkeste vek-
sten i antall publikasjoner i 
Norden. Spesielt gledelig er det at 
høyskolesektoren har en sterk 
vekst i publikasjoner. Enkelte nor-
ske forskningsmiljøers uttelling i 
EU-sammenheng er også meget 
god. Gjennomgangen av høyskole-
nes kompetanse og FoU-arbeid gir 
likevel grunn til bekymring.  
– Kompetanseoppbyggingen ved 
høyskolene går dessverre alt for 
sakte, noe også Stjernø-utvalget 
påpekte. Dette viser at vi har behov 
for økt vektlegging av kompetanse 
for å sette høyskolene i stand til å 
fylle sin rolle, sier Aasland.

VI:
Forskerforbundet støtter 

forslag fra Venstre 
Forskerforbundet støtter represen-
tantforslag nr. 74 fra stortingsre-
presentantene Odd Einar Dørum 
og Leif Helge Kongshaug om å øke 
det strategiske handlingsrommet i 
norsk forskning og utvikling. 

Både innen samfunns- og 
næringsliv er behovet for ny kunn-
skap, teknologi og kompetent 
arbeidskraft stort. Så forskjellige 
utfordringer som globale klima-
endringer og spesialisert pleie 
innen helse og omsorg har det til 
felles at forskning er nøkkelen til å 
løse dem. Men skal vi klare det, må 
det satses, skriver Forskerforbun-
det i sine kommentarer til forsla-
get. Les brevet til KUF-komiteen 
på www.forskerforbundet.no. 

VII:
FoU-strategi ved 

statlige høyskoler 
Det er store forskjeller mellom 
høyskolene med hensyn til mål for 
andel av arbeidstid som bør brukes 
til FoU og på hvilket styringsnivå 
fordelingen av arbeidstiden til FoU 
blir foretatt. Det går fram av NIFU 
STEPs oversikt over FoU-strategi 
ved statlige høyskoler.

Formålet med rapporten har 
vært å gi en samlet oversikt over de 
statlige høyskolenes sentrale stra-
tegi for forskning og utvikling 
(FoU) slik den framstår i de enkelte 
høyskolenes sentrale strategidoku-
menter ved utgangen av 2007. 

Rapporten tar opp tre forhold: I 
hvilken grad er det sammenheng 
mellom statlige mål og retnings-
linjer for forskning og utvikling i 
høgskolesektoren og de enkelte 

INFORMASJON FRA FORSKERFORBUNDET
For kontinuerlig oppdatering, besøk våre hjemmesider www.forskerforbundet.no

KURSTILBUD I MAI/JUNI
Forskerforbundet arrangerer følgende sentrale kurs i mai/juni:
• 20.–21.05.08: Styrearbeid (AS/stiftelse) for medlemmer med
   styreverv
• 30.05.08: Strategisamling for tillitsvalgte i instituttsektoren 
• 03.–04.06.08: Forhandlingsteknikk for tillitsvalgte
• 11. –13.06.08: Grunnopplæring trinn II for tillitsvalgte i staten
Program og påmeldingsinformasjon finnes på www.forskerforbundet.
no/kurs.

ENDRINGER I STATENS REISEREGULATIV FRA 1. MAI 
Kilometergodtgjørelsen for ansattes bilkjøring og f lere andre reisesat-
ser øker nå i staten. Det innføres også egen sats for bruk av elbil. Ons-
dag 16. april ble det inngått en revidert avtale om tjenestereiser 
innenlands for statens regning. 

Avtalen ble inngått mellom Fornyings- og administrasjonsdeparte-
mentet og Hovedsammenslutningene, og gjelder fra og med 1. mai 
2008. De viktigste endringene i den nye avtalen er:
• Kilometergodtgjørelse for bruk av egen bil er endret fra kr 3,00 til  
 kr 3,50 
• Kilometergodtgjørelse for bruk av egen el-bil er kr 4,00 (ny) 
• Kostgodtgjørelse per døgn endres fra kr 460 til kr 530

FAKTA OM FORSKERFORBUNDET

Forskerforbundet har 16 000 medlemmer, og er landets største • 
og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, 
høyere utdanning og kulturminnevern. 
Forskerforbundet organiserer ansatte i forskning, høyere utdan-• 
ning og kulturminnevern som innehar en vitenskapelig, adminis-
trativ eller annen faglig stilling som krever høyere utdanning. Vi 
tilbyr også studentmedlemskap. 
Forskerforbundet er tilsluttet Unio – hovedorganisasjonen for • 
universitets- og høyskoleutdannede.
Forskerforbundet arbeider for å styrke norsk forskning og høyere • 
utdanning, til beste for samfunnet og for deg som medlem.
Forskerforbundet forhandler lønn for deg, både lokalt på arbeids-• 
stedet og sentralt.
Du får bistand i spørsmål som angår dine lønns- og arbeidsvil-• 
kår.
Forskerforbundet arrangerer kurs, konferanser og seminarer for • 
medlemmer og tillitsvalgte, samt åpne konferanser om aktuelle 
tema.
Du får tilbud om gunstige forsikringer og banktjenester.• 
Du får tidsskriftet Forskerforum 10 ganger per år. • 

Forskerforbundet, Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo
Telefon 21 02 34 00 – E-post post@forskerforbundet.no

www.gu.se

Universitetslektor  
i sociologi

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med drygt 51 000 
studenter och 5 500 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, 
till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor 
bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om.

Göteborgs universitet ledigförklarar tre anställningar som

Placering vid sociologiska institutionen.

Anställningarna kommer att omfatta undervisning och forskning inom 
sociologi, REF.NR E 324 1391/08 
sociologi med inriktning mot genusfrågor, REF.NR E 324 1414/08
sociologi med inriktning mot kriminologi, REF.NR E 324 1439/08

på grund- och avancerad nivå, men undervisningsuppgifter på 
forskarnivå kan också förekomma.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och 
pedagogisk skicklighet i lika mån.

NÄRMARE UPPLYSNINGAR om anställningarna lämnas av 
institutionens prefekt Anna-Karin Kollind, på tfn 031-786 48 10. 
Upplysningar avseende behörighetsbestämmelser, bedömningsgrunder 
samt vilka handlingar som skall bifogas ansökan finns under lediga 
anställningar på universitetets hemsida.

SISTA ANSÖKNINGSDAG: 2008-06-02.

Førsteamanuensis 

offen tlig administrasjon og ledelse

Ved Høgskolen i Oslo er det ledig 1-2 stillinger som 
førsteamanuensis i offentlig organisasjon og ledelse med 
undervisning både på bachelorstudiet administrasjon og 
ledelse og masterstudiet styring og ledelse. 

Aktuelle områder for undervisning er offentlig 
organisering, styring og reformer, organisasjon og endring, 
og strategi og ledelse. 

Stillingen(e) omfatter også forskning og vil være knyttet 
til avdelingens forskningsmiljø innen områdene styring, 
organisasjon og ledelse – et forskningsfelt som er prioritert 
i avdelingens strategiske plan. 

Full utlysningstekst finner du på: http://stillinger.hio.no/. 

Kontakt gjerne studieleder Ingvild Marheim Larsen på 
telefon 22 45 35 10 for mer informasjon.

For flere stillingsannonser:

www.forskerforum.no
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hele tiden levd parallelt og utvilsomt bidratt til forbundets renommé og 
gjennomslagskraft.

Når Forskerforbundet arbeider for å påvirke statsbudsjettet gjennom 
innspill og uttalelser, er det for å skaffe f lere ressurser til høyere utdan-
ning og forskning. Ikke for å styrke institusjonene selv, men for å bedre 
de ansattes muligheter for forskning, kompetanseutvikling, forsknings-

basert undervisning, veiledning av studenter 
og høyere lønn.

Når Forskerforbundet har brukt mye tid 
på å diskutere innstillingen fra Stjernø-utval-
get med medlemmene i lokallagene, hente 
inn innspill og kommentarer fra medlem-
mene og utarbeide en omfattende innstilling 
fra Stjernø-utvalget, så skyldes det en sterk 
bekymring over hvilke konsekvenser store 
strukturendringer og tvangssammenslåinger 
kan føre til. Endringer på institusjonsnivå 
kan få store konsekvenser for de ansatte. Hva 
skjer med de ansattes arbeidsvilkår og stil-
lingstrygghet hvis fagmiljøer splittes opp, 

utsettes for press, omorganiseres og eventuelt nedlegges?
Når Forskerforbundet har vært engasjert i utforming av lovverket for 

de høyere utdanningsinstitusjonene, skyldes det ønsket om å gi de ansatte 
en mulighet til å ha innvirkning på egen arbeidssituasjon gjennom blant 
annet opprettholdelse av kollegiale organer. På samme måte har forbun-
det, gjennom sin behandling av utredningen om universitetsmuseene og 
den påfølgende stortingsmeldingen, arbeidet for at universitetsmuseene 
fortsatt skal være en del av universitetene fordi dette er viktig for medlem-
menes arbeidsvilkår, forskningsmuligheter og kompetanseutvikling.

Som eksemplene over viser, er Forskerforbundets arbeid med fors-
knings- og utdanningspolitikk en viktig del av arbeidet med å bedre med-
lemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Engasjementet på det fagpolitiske 
området har alltid vært et kjennetegn ved Forskerforbundets virksomhet 
og bør fortsatt være det. Det er ingen motsetning mellom fagforeningsar-
beid og fagpolitisk arbeid – begge deler er nødvendig for at Forskerfor-
bundets mål skal nås.

– Fagforeningene har liten 
 medvirkning
Den representative surveyen fra 
evalueringen av kvalitetsreformen 
viste at 90 prosent av de fagsatte 
var medlem av en fagforening. 
Samtidig har de ansattes rett til 
medvirkning fått mer forpliktende 
rammer i det nye avtaleverket gjen-
nom omstilling under trygghet. 
Ved omstillinger i universitetsor-
ganisasjonen skal fagforeningen 
ha anledning til å uttale seg i 
saken. Den grunnleggende anta-
kelsen bak, er at de ansattes med-
virkning er av vesentlig betydning 
for effektiviteten i gjennomførin-
gen. 
– Men per i dag fremstår retten til 
medvirkning som uklar. Det er 
ennå ingen klar konsensus om hva 
medvirkning fra fagforeningen 

faktisk skal bety, sier førsteamanu-
ensis Svein Michelsen ved Institutt 
for administrasjon og organisa-
sjonsvitenskap, som står bak sur-
veyen.

På Høyden (UiB) 3. april 

Forskning og de store pengene
Det er ikke bare globale utfordrin-
ger som krever nytenkning og 
kompetanse. Behovet for spesiali-
sert behandling innen helse og 
omsorgsyrker stiger i takt med 
kunnskapen vi får om forskjellige 
lidelser. Undervisningen i skolene 
blir bedre av en økt pedagogisk 
forskning. Vi kan bli bedre på reha-
bilitering av lovbrytere, hvis vi sat-
ser mer på kriminologisk 
forskning. Norsk næringsliv kan 
konkurrere bedre internasjonalt, 
basert på norsk nytenkning, tekno-
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 Aktuelle presseklipp:

Skjerping
En fagforening må til enhver tid arbeide målrettet for å få gjennomslag for 
sine prioriterte saker i et samfunn som ikke er statisk. Rammebetingelser 
og politiske styringssignaler endres over tid, arbeidsvilkårene på høysko-
ler og universitet forandres som følge både av dette og av blant annet lokale 
institusjonspolitiske prioriteringer. Skal Forskerforbundet fortsatt kunne 
møte disse og andre utfordringer på en god og offensiv måte, kreves det 
både vilje og evne til omstilling. 

For noen år tilbake ble en vellykket omorganisering av Forskerforbun-
det avsluttet. Med bakgrunn i den endringstakten sektoren vår er utsatt 
for, bør vi kanskje nå se nærmere på om det er nødvendig å følge tettere 
opp de omorganiseringsgrep som i sin tid ble tatt. Det vil være naturlig å 
vurdere om enkelte justeringer av eksisterende ordninger og organisasjon 
kan være et virkemiddel i arbeidet med å skjerpe forbundets fagforenings-
profil med hovedvekt på lønn og arbeidsvilkår. Kompetanse i alle ledd i 
organisasjonen må etterstrebes og godt samspill mellom sentralt og lokalt 
nivå må nok ytterligere forbedres. 

En gjennomgang bør være ferdigstilt i god 
tid før neste representantskapsmøte.

En velfungerende organisasjon er ett virke-
middel for å nå forbundets målsettinger. Viktig 
er dessuten valg av alliansepartnere i det fagpo-
litiske og lønnspolitiske arbeidet. De er mange 
og de varierer i forhold til sakenes karakter og 
aktualitet. Hvilke samarbeidsrelasjoner som 
fremmer våre medlemmers interesser best, må 
vurderes pragmatisk til enhver tid. Et tredje 
grep for å lykkes med å realisere forbundets 
prioriterte mål, er gjennomføringen av en vel-
lykket mediestrategi. Omgivelsene må vite hva 
vi mener. Vi påvirker andre gjennom å gjøre 

våre synspunkter kjent. Forskerforbundet har aldri hatt mer medieopp-
merksomhet enn det vi er gjenstand for nå. Oppslagene i aviser, radio og 
tv har sammenlignet med fjoråret, som heller ikke var et dårlig år på dette 
feltet, økt med nær 400 prosent. 

En målestokk på hvor effektiv organisasjonen er bygd opp, hvor vellyk-
ket våre valg av alliansepartnere har vært og hvor stor innflytelse medie-
oppslagene har hatt på beslutningstakerne, vil vi få en viss pekepinn på 
når vi ser resultatet av vårens tarifforhandlinger. 

Om det fra hovedstyrets side blir startet en evaluering av organisasjo-
nens slagkraft, kunne tariffoppgjøret 2008 brukes som en case. Og spørs-
målet vi må stille, uansett resultat av oppgjøret, er: hvordan bli bedre for å 
lykkes bedre. Svaret vil utvilsomt måtte ref lektere en klar vilje til skjer-
ping av forbundets profil – slik at både medlemmene og andre merker 
det.

Av Bjarne Hodne
Leder i  

Forskerforbundet

høgskolenes FoU-strategi? Hvor-
dan blir FoU-virksomheten ved de 
enkelte høgskolene styrt og organi-
sert? Hvordan blir tidsressurser til 
FoU fordelt blant fagpersonalet ved 
høgskolene? Rapporten kan lastes 
ned fra www.nifustep.no. 

VIII:
Stat og kommune 

sjelden lønnsledende 
Privat sektor er lønnsledende for 
arbeidstagere med høy utdanning 
eller lang yrkeserfaring. Stat og 
kommune er lønnsleder for enkelte 
lavtlønte yrkesgrupper. Det viser 
en undersøkelse av lønnsnivå for 

arbeidstakere i ulike sektorer.
I undersøkelsen kommer det 

også frem at arbeidsgivere i privat 
sektor ikke opplever konkurransen 
om arbeidskraften fra offentlig 
sektor som problematisk. 

Undersøkelsen er gjennomført 
av PriceWaterhouseCoopers og 
Frischsenteret, på vegne av 
 Kommunenes sentralforbund og 
Fornyings- og administrasjons-
departe mentet. Den består av en 
statistisk analyse av lønnsnivået, 
samt av telefonintervju med 60 
ledere og personalansvarlige i kom-
mune, stat og privat sektor.

Kanskje jeg ikke vil hardt nok?

Professor Gunnar Hartvigsen leverer i Forskerforum nr. 4 en oppskrift 
på hvordan en kan bli professor før fylte 40. «Om man følger de 12 trin-
nene er det umulig å ikke bli professor, mener opphavsmannen». «Jeg er 
nesten fristet til å si at du ikke gjør jobben din om du ikke klarer det». 
Underforstått: Jobber man ikke 78 timer i uka, gjør man ikke jobben sin!

Når en akademisk karriere starter, er man klar over at det kreves 
«ekstra» innsats for å nå målene. Spørsmålene er hvor grensen for dette 
ekstra går.

Ifølge Hartvigsen bør man vente med barn til ønsket stilling er opp-
nådd. Når gjennomsnittsalder for fast stilling ved universiteter og høy-
skoler er 43 år (48 år for professor), blir en akademisk karriere ikke 

spesielt attraktiv, særlig ikke for kvinner. Du 
må isolere deg fra alt annet enn publisering og 
for all del ikke ta ferie eller ha et sosialt liv. Man 
bør også ha en forståelsesfull partner når hjem-
mekontoret skal skjermes i de mest produktive 
timer i døgnet. Hartvigsen har rett, følges opp-
skriften blir du nok professor raskere enn de 
som ikke gjør det. Men hva tenker «de beste 
hodene» i møtet med en slik virkelighet? Hva 
får man hvis man ofrer «alt»? Med den arbeids-
mengden Hartvigsen antyder, vil timelønnen 
gi en reell årsinntekt på ca 250 000.

En av forutsetningene for opprykk til profes-
sor er at du må ha fast jobb. Og her ligger kan-
skje den største hindringen. Selv med den 
skeive alderssammensetningen, går antall faste 

jobber ned. Ved Universitetet i Oslo har andelen faste vitenskapelige stil-
linger sunket fra 41,3 prosent i 2004 til 36,2 prosent i 2006, viser tall fra 
Statistisk sentralbyrå. Det totale antall forskerstillinger er økt, det vil si at 
faste stillinger er erstattet med midlertidige. Det er ikke bare LO som blir 
glad når de hører ordet AFP. Mange instituttledere jubler over mulighe-
ten til å berge stramme budsjetter ved å redusere faste lønnskostnader.

Hvordan løser man alt dette? Når dette leses, er lønnsforhandlingene i 
havn, så jeg regner med at lønnsproblemet er borte. I tillegg må de totale 
bevilgningene til universitetene økes. Evalueringen av kvalitetsreformen 
tyder på at lærestedene trenger f lere ansatte. Med bedre budsjetter vil de 
ansatte få noe å forske for, samt at andelen i faste vitenskaplige stillinger 
vil øke.

Det å kunne drive forskning med gode vilkår er en fantastisk jobb. 
Alle vet at det kreves ekstra innsats for å nå toppen i akademia, men da 
må belønningen være reell. Det er en stor fare for at «de beste hodene» 
innser at dagens betingelser ikke er verdt å ofre alt for.

Forskerforbundet  
– fagforening eller fagpolitisk aktør?
Forskerforbundets hovedstyre har i løpet av våren behandlet en rekke 
høringsuttalelser, hovedsakelig knyttet til forsknings- og utdanningspoli-
tiske spørsmål. Pensjon og endringer i lovverket har også blitt behandlet, 
men hvis en ser Forskerforbundet utenfra, kan en få inntrykk av at for-
bundet har hovedfokus på forsknings- og utdanningspolitikk, på bekost-
ning av lønn og arbeidsvilkår. Dette kan føre til spørsmål om forbundets 
rolle som fagforening.

Er ikke Forskerforbundet en tradisjonell fagforening med fokus på 
lønn og arbeidsvilkår? Burde ikke forbundet konsentrere seg om arbeidet 
for medlemmenes fagforeningsinteresser i stedet for å arbeide for å 
fremme institusjonenes interesser?

Slik jeg ser det, er det ingen motsetning mellom Forskerforbundets 
arbeid som forsknings- og utdanningspolitisk aktør og forbundet som 
tradisjonell fagforening. Det har heller aldri vært det. Gjennom forbun-
dets mer enn femtiårige liv har disse to sidene av forbundets virksomhet 

Av Kåre-Olav 
Stensløkken

Styremedlem i 
 Forskerforbundet

logi og forskning. Mulighetene er 
mange, men viljen til å satse må 
bli større. Vi trenger f lere forskere, 
med bedre vilkår. 

Bjarne Hodne i debattinnlegg i 
Dagsavisen 21. april

– Kolossal utfordring
Om få år vil 40 prosent av landets 
professorer og førsteamanuenser 
gå av med pensjon.

Forskerforbundets Jørn Henrik-
sen tror det blir vanskelig å finne 
nok nye forskere til å tette gapet.

– Dette vil være en kolossal 
utfordring både for fagmiljøene og 
institusjonene. De som har utdan-
net seg de siste årene har nå fått 
seg andre jobber. De vil ikke være 
villig til å gå ut av disse for å 
begynne nederst på karrierestigen 
i akademia, sier Henriksen. Nå 
etterlyser han handling fra politi-
kerne.

– Vi føler at vi har stått og hylt 
mot vinden i mange år, uten å bli 

hørt. Politikerne må innse at dette 
blir et problem og lage en hand-
lingsplan for å få løst det.

 NRK.no 18. april

– Ingen professorar bør tena under 
529 600
– Ingen professorar ved UiO bør 
tena under lønnssteg 70, altså 529 
600 i året. Det bør også bli meir 
vanleg å plassera dyktige profes-
sorar direkte i lønnssteg 84, slik 
som er tilfellet for toppdirektørar. 
Det meiner leiinga i Forskarfor-
bundet ved UiO.

– Lønn til vitskaplege tilsette er 
blitt ein salderingspost på univer-
sitetsbudsjettet. No er det på tide at 
universitetsleiinga tar dette på 
alvor. Lønn må brukast for å få dei 
beste folka til å bli verande eller for 
å få dei til å koma hit, meiner ei 
samla leiing i Forskarforbundet på 
UiO. 

Uniforum 15. april
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