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Sammen er man 
mindre alene

Det er kjekt å kjenne folk, og noen er det ekstra kjekt å kjenne. 
I dagens akademia kommer man ikke utenom nettverk.

Side 12–17
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Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning. TØI har et flerfaglig miljø med 
rundt 70 forskere. Våre oppdragsgivere er Norges forskningsråd, offentlig forvaltning, lokale myndigheter og 
næringslivet. Instituttets virksomhetsidé er å utvikle og formidle kunnskap om samferdsel med vitenskapelig kvalitet 
og praktisk anvendelse. En betydelig del av instituttets virksomhet er internasjonale prosjekt. Instituttet er en del av 

CIENS-grupperingen og holder til i Forskningsparken på Blindern.

Forskningsledere/Seniorforskere 
TØI søker etter godt kvalifiserte forskningsledere til å videreutvikle instituttets virksomhet innen 
fagfeltene Samfunnsøkonomiske analyser og Regionale analyser.

FAGFELTET Samfunnsøkonomiske analyser omfatter blant annet utvikling av metoder og beregning 
av enhetspriser i nyttekostnadsanalyse, samt kvalitetssikring av store offentlige prosjekt. Innenfor 
fagfeltet Regionale analyser studerer en blant annet infrastrukturinvesteringer, romlig konkurranse og 
regionforstørring. 

FORSKNINGSLEDERNE skal lede arbeidet med teoretisk og metodisk utvikling av fagfeltene og har 
en viktig rolle i å utvikle en oppdragsportefølje i samarbeid med forskerne og instituttledelsen. 8-10 
forskere er tilknyttet prosjekter innenfor hvert fagfelt. Det legges vekt på gode evner til samarbeid og til 
å formidle forskningsresultater både til fagfeller, beslutningstakere og allmennheten.

STILLINGENE krever erfaring fra oppdragsvirksomhet og kompetanse tilsvarende forsker II/
førsteamanuensis.

Det er også aktuelt å ansette godt kvalifiserte seniorforskere knyttet til fagfeltene.

Vi tilbyr god lønn og et inspirerende faglig fellesskap i skjæringsflaten mellom forskning, politikk og 
marked.

Du kan få vite mer om stillingene ved å ringe avdelingsleder Kjell Werner Johansen (22 57 38 37), 
fungerende avdelingsleder Randi Hjorthol (22 57 38 67) eller instituttsjef Lasse Fridstrøm (416 11 402)

SØKNAD SENDES INNEN 6. MAI 2011.

TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

http://www.toi.no E-post: toi@toi.no
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4: Styrer politikken 
Den store satsningen på miljø- og klimaforskning legger føringer for utformingen av 
regjeringens energipolitikk. Hvilket ansvar hviler på forskerne?

6: Må bøye seg for KD
Etter krav fra KD må Universitetet i Bergen bruke penger på flere studieplasser. Nå fortsetter 
pengestriden internt, og flere stiller spørsmål ved universitetets autonomi.

7: Uteglemt fag på Ås?
Veterinærmedisin ser ut til å være glemt i planene for det nye sammenslåtte universitetet på Ås. 
Ansatte ved Veterinærhøgskolen reagerer.

7: Ris og ros fra EU
EUs forskningsdirektør skryter av Norges innsats på det europeisk forskingsområdet, men 
mener norsk næringsliv må bidra mer.

8: Nav må snu
Arbeidsdepartementet gir Forskerforbundet medhold i at ferdige doktorgradskandidater skal få 
tilgang til dagpenger som andre arbeidsledige. 

9: Helseskadelig arbeidsmiljø
Ved en av avdelingene på Skådalen kompetansesenter har halve staben sluttet i løpet av kort tid. 
– Mange blir syke og orker ikke mer, sier tidligere ansatte.
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31:  Leder
32:  Kronikk
34:  Bøker
36:  Debatt
37:  Gjesteskribenten
41:  Informasjon fra
 Forskerforbundet

24: Forsker på idéarbeid 
Hva må til for at bedriftene skal kunne utvikle 
de beste ideene i hverdagen? Det vil forskere 
ved Sintef Teknologi og samfunn finne ut.

20: Samtalen
Om HiB-rektor Eli Bergsvik var statsråd, ville 
hun lagt sterkere politiske føringer. Hun har 
ikke samme tro på «soft styring» som Tora 
Aasland.

12: Nyttige nettverk
Nettverksbygging blir stadig viktigere i 
akademia. Noen har nettverket sitt i nærmeste 
korridor, mens andre finner det på den andre 
siden av jordkloden.

OPPLAGSKONTROLLERT
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Da storsatsingen på samfunnsvitenskapelig 
miljøforskning ble lansert tidligere i år, ble 
forskernes påvirkning på politikken nærmest 
tatt for gitt:

– Samfunnsvitenskapelig kunnskap og 
forskning står helt sentralt i utformingen av 
fremtidens energipolitikk, sa olje- og energi-
minister Terje Riis-Johansen.

– Sentrenes forskning skal gi politikerne 
kunnskapen de trenger for å legge sin energi-
politiske strategi, sa divisjonsdirektør Fridtjof 
Unander i Norges forskningsråd.

De neste årene skal de tre nye sentrene for 
miljøvennlig energi CenSES, CREE og CICEP 
(se faktaboks) motta 200 millioner kroner for 
å forske på energi- og miljøspørsmål i et sam-
funnsvitenskapelig perspektiv. Det politiske 
oppdraget er tydelig: Det de kommer frem til, 
vil kunne påvirke nasjonens politikk innenfor et 
tema som er like brennbart som den oljen som i 
dag utgjør kjernen av norsk energirikdom. Hvil-
ket ansvar hviler da på forskernes skuldre?

– Stiller krav til etikk
– Samfunnsforskning får ofte konsekvenser 
for politiske beslutninger og hvordan man 
løser problemer i samfunnet, sier Alf Erling 
Risa, professor og dekan ved Institutt for øko-
nomi ved Universitetet i Bergen. Han skiller 
mellom den handlingsrettede forskningen, 
som samfunnsforskningen ofte er, og den nys-
gjerrighetsdrevne forskningen.

– Formålet med den handlingsrettede fors-
kningen er at den skal kunne brukes av myn-
digheter. Da stiller det krav til at en tenker 
gjennom både normative og etiske konsekven-
ser av forskningen en driver med, sier Risa.

Han sitter også som programstyreleder for 
VAM, Forskningsrådets program for velferd, 
arbeidsliv og migrasjon. På en konferanse for 
de 28 nye VAM-prosjektene uttalte Risa at det 
kan oppstå problematiske etiske problemstil-
linger i handlingsrettet forskning – forsknin-
gen som skal bidra til politiske beslutninger og 
endringer. 

– Det å sette i gang forskningsprosjekter 

uten at en har tenkt gjennom hvilke konse-
kvenser forskningen kan få, kan føre til at for-
skerne kommer i samvittighetskonflikter eller 
etiske konflikter. I den grad forskere syns at 
det er problemstillinger som kan ha potensi-
elle etiske følger, anbefaler vi at de tar veien via 
de etiske komiteer, sier Risa.

– Har innflytelse på politikken
Om hvordan pølser og politikk lages, skal man 
etter sigende vite minst mulig for å beholde 
nattesøvnen. Men uttrykket gjør nok unødig 
skam på politikken med tanke på hvor mye 
seriøs forskning som ligger bak dagens poli-
tiske beslutninger. Ifølge direktør for Nordisk 
institutt for studier av innovasjon, forskning 
og utdanning (Nifu) Sveinung Skule får in-
stituttsektoren forsknings- og utrednings-
oppdrag for 1,5 milliarder i året fra offentlig 
forvaltning. På Forskningsrådets «Forum for 
forskning og forvaltning» i mars, hvor den nye 
standardkontrakten for oppdragsforskning ble 
presentert, fortalte Skule at instituttsektoren 

Når klimaspørsmålene inntar samfunnsforskningen, får politikerne grunnlag for beslutninger, og forskere får innflytelse.
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Forskningsbasert politikk:

Laboratoriets makt
Tre nye forskningssentre skal forske på miljø og klima for å gi krutt til 
politikernes beslutninger. Hvilken makt gir det forskerne?
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utførte 18  000 prosjekter for offentlige opp-
dragsgivere i 2009. Politikken er altså stappet 
med kunnskap. Det merker også en av de nye 
FME-senterlederne, Snorre Kverndokk.

– Det etterspørres mye mer kunnskap om 
beslutninger man tar, enn tidligere. Det ser 
man også på andre områder enn politikk og 
forskning – det er mer utbredt med surveyun-
dersøkelser enn før, sier Kverndokk. 

Han blir senterleder for CREE og er forsker 
ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk 
forskning, som er senterets vertsinstitutt.

Kverndokk forteller at det kan være kre-
vende å tilfredsstille krav fra internasjonale 
forskningsmiljøer og krav til brukertilgjenge-
lighet for myndigheter og beslutningstakere. 
Men maktforholdet går også den andre veien: 
Samfunnsøkonomene har reell innflytelse.

– Jeg mener norske samfunnsøkonomer har 
ganske stor innflytelse på norsk økonomisk po-
litikk. Opprettelsen av petroleumsfondet er for 
eksempel noe samfunnsøkonomene har fore-
slått.

– Reflekterer dere over den innflytelsen dere 
har som forskere?

– Det gjør man så klart. Det gjør at vi stiller 
høyere krav til oss selv, og at vi må tenke oss 
grundig om. 

Misbruk av forskningen
Øyvind Østerud, preses i Vitenskapsakademiet 
og leder for Institutt for statsvitenskap ved 
Universitetet i Oslo, anbefaler forskere å tenke 
gjennom hvordan resultatene kan bli brukt i 
politikken. Men han tror også forskningen kan 
bidra til å ta livet av politiske forestillinger.

– Når målet er å legge kunnskapsgrunnlag 
for beslutninger, må forskerne dels tenke gjen-
nom hvordan de vil reagere dersom de mener at 
resultatene blir forvrengt eller misbrukt i andre 
retninger enn konklusjonene tilsier, og dels 
hvor langt de vil gå i kritisk retning. Om de vil 
påpeke selvmotsigende beslutninger, symbol-
ske tiltak for galleriet, avstand mellom retorikk 
og handlingsvalg, sier Østerud. Han mener det 
er vanskelig å tenke seg at rådgivende forskning 
har noen verdi uten et kritisk perspektiv. 

– Utfordringen generelt består i at fors-
kning tett opp mot politiske beslutninger må 
være særlig bevisst på forskningens normer 
om saksrettet uavhengighet, i motsetning til 
politikkens normer og regler.

Ønsker forskningsbasert politikk …
Samfunnsvitenskapen berører ofte sensitive 
politiske temaer. Hva slags makt gis forskere 

overfor politikken?
– Det er klart at å kunne sette dagsorden 

kan gi en slags definisjonsmakt, svarer pro-
gramstyreleder Alf Erling Risa. 

– Men det er helt uproblematisk at styres-
maktene kan bestille forskning på felt som er 
relevante for politikken. I det øyeblikk man vel-
ger å la oppdraget gå gjennom Forskningsrå-
det, mister styresmaktene kontrollen på detalj-
spørsmål om metoder og vinkling. Politikerne 
kan ikke fjernstyre forskningen.

– Men kan forskningen fjernstyre politikken?
– På en måte er det akkurat det man ønsker 

– at politikken skal være kunnskapsbasert. Det 
er ikke tvil om at forskerne vil kunne være med 
på å påvirke, men så må forskerne operere 
innen den akademiske etikken som tilsier at 
man ikke skal sette sine egne private kjepphes-
ter i hovedsetet, men ha en forskningsmessig 
tilnærming.

… men kaster forskningen i søpla?
Politikerne bestiller gjerne forskningen, men 
det hersker tvil blant forskere om politikerne 
hører på resultatene. Professor Knut Holtan 
Sørensen ved Institutt for tverrfaglige kultur-
studier ved NTNU tror ikke at hans innflytelse 
som forsker er for stor, i likhet med flere For-
skerforum har vært i kontakt med.

– De fleste konkrete forslag som forskerne 
kommer med, blir som regel lagt i papirkur-
ven, så jeg tror ikke det er noen stor fare, er 
Sørensens konklusjon.

Det støttes av den nyslåtte senterlederen 
Snorre Kverndokk.

– Det er ikke slik at politikerne følger alt vi 
sier. Samfunnsøkonomi handler om fordeling 
av knappe ressurser. Politikerne i Norge har 
lagt vekt på det vi kommer med, men de har 
også andre hensyn å ta.

CREEs oppdrag er å bidra til å øke kunn-
skapsgrunnlaget for nasjonal energipolitikk og 
debatten om internasjonal energi- og klimapo-
litikk. Men det vil ikke føre til de helt store poli-
tiske omveltningene, ifølge Kverndokk.

– Nei, det vil jeg ikke si. Vi inngår i en samlet 
kunnskapsbase. Vi legger brikker i en større hel-
het. Hver enkelt forsker har ikke så mye makt, 
men den samlete summen har betydning. 

Av Aksel Kjær Vidnes

Forskere kan havne i etiske konflikter om 
de ikke tenker på forskningens 

konsekvenser, sier Alf Erling Risa. 

Innflytelsen vi har som forskere, gjør at vi 
må tenke oss grundig om, sier Snorre 

Kverndokk.
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Tre forskningssentre for miljøvennlig 
energi, med samfunnsvitenskapelig til-
nærming til energipolitiske utfordringer:

 ▪ Centre for Sustainable Energy Studies 
(CenSES), ledes av NTNU

 ▪ Strategic Challenges in International 
Climate and Energy Policy (CICEP), 
ledes av CICERO

 ▪ Oslo Centre for Research on Environ-
mentally friendly Energy (CREE), ledes 
av Frischsenteret

FME Samfunn
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– Det er åpenbart rettsstridig for universitetet 
å la være å bruke bevilgninger til det de er til-
tenkt. Her finnes det ingen rom for juridiske 
tolkninger, konstaterer dekan Asbjørn Strand-
bakken ved Det juridiske fakultet ved Univer-
sitetet i Bergen (UiB).

− Lojale mot statsmakten
Før jul vedtok universitetsstyret å ikke opprette 
alle de åtti nye studieplassene som sto i tilde-
lingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet for 
2011. Pengene skulle heller gå til å finansiere 
eksisterende studieplasser, og styret vedtok at 
juss ville miste to millioner kroner dersom fa-
kultetet allikevel opprettet tretti nye studieplas-
ser fra høsten 2011. Departementet reagerte 
med å true med kutt i framtidige bevilgninger, 
og i februar snudde universitetsstyret. De to 
millionene til juss er imidlertid ikke bevilget.

– Vi kan ikke finne oss i å bli straffet for å 
opptre lojalt mot statsmakten, sier Strandbak-
ken. Dersom universitetsstyret ikke omgjør 
vedtaket om å holde tilbake bevilgningen, vil 
fakultetet gå til regjeringen.

– Rette fagstatsråd er både justisministeren 
og forsknings- og utdanningsministeren, sier 
Strandbakken.

Mindre handlingsrom
UiB-rektor Sigmund Grønmo viser til at UiBs 
styre enstemmig har vedtatt å ta tildelingsbre-
vet fra departementet til etterretning, noe som 
innebærer at universitetet får mindre hand-
lingsrom til selv å vurdere studenttallet i for-
hold til det samlede finansieringsgrunnlaget. 
Potten på to millioner kroner som Strandbak-
ken krever, har ifølge rektoren ikke sammen-
heng med finansieringen av de nye studieplas-
sene på juss.

– UiB er i dialog med departementet om en 
klargjøring av hvordan studieplasser og stu-
denttall skal håndteres i praksis. Utover dette 
har jeg ingen kommentarer til denne saken, 
sier Grønmo.

Statssekretær Kyrre Lekve i Kunnskapsde-
partementet sier at de har en god dialog med 
UiB om saken.

– Rektor Sigmund Grønmo har bekreftet at 
universitetet tar departementets tildelingsbrev 
til etterretning og vil tildele studieplasser til 
Det juridiske fakultet, skriver Lekve i en e-post 
til Forskerforum.

Mål- og resultatstyring
Forskere ved Institutt for administrasjon og 
organisasjonsvitenskap ved UiB leder fors-
kningsprosjektet Transforming Universities in 

Europe (TRUE) med deltakelse fra åtte euro-
peiske land. Førsteamanuensis Svein Michel-
sen er blant dem som forsker på den politiske 
styringen av universitetene. Han mener stri-
den om nye studieplasser ved UiB illustrerer at 
oppfatningene av handlingsrom spriker, og at 
det er uklare grenser mellom juss og politikk.

– Tradisjonelt skal staten stå som garantist 
for den faglige autonomien i Norge, sier han. 
Ifølge Michelsen har man på den andre siden 
en «ny autonomi» som skal danne grunn-
lag for konkurranse mellom institusjonene. 
Denne autonomien hviler på en tjenestemann-
setikk ved universitetene, hvor man oppfatter 
seg som lojale iverksettere.

– Mens staten tidligere styrte universitetene 
gjennom stillingshjemler og budsjettordnin-
ger, har man i dag nettobudsjettering hvor 
universitetene skal drive uten innblanding på 
detaljnivå, sier Michelsen. Nettobudsjettering 
betyr at staten bevilger en rundsum som uni-
versitetene selv kan prioritere innenfor.

− Samtidig har staten innført en rekke nye 
styringsinstrumenter, der autonomien er blitt 
rammet inn av mål- og resultatstyring og tel-
lekantsystemet, sier forskeren.

Kvotesystemet ikke borte
Ifølge Michelsen tyder mye på at de nye sty-
ringsformene har lagt seg oppå de gamle sna-
rere enn å erstatte dem. Det er derfor vanskelig 
å vurdere omfanget av den faktiske autonomi-
en til universitetet opp mot den formelle au-
tonomien.

– Det er dessuten vanskelig å skille mellom 
universitetenes operasjonelle autonomi og den 
politiske styringen, som utøves av departemen-
tet, sier Michelsen. Han viser til at situasjonen 
er tvetydig fordi departementet fremdeles for-
deler et gitt antall studieplasser i spesifikke fag 
til de enkelte institusjonene.

– På den ene siden skal det være konkur-
ranse, på den andre siden tyder mye på at sen-
trale elementer av det gamle «kvotesystemet» 
for tildeling av studieplasser fremdeles er til 
stede, sier Michelsen.

Av Andreas Høy Knudsen
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UiB-rektor Sigmund Grønmo måtte bøye av for departementets detaljkrav om nye studieplasser.

Jussdekan Asbjørn Strandbakken truer med 
å trekke inn regjeringen i konflikten med 

UiB-ledelsen om nye studieplasser.

Institusjonenes autonomi:

Hvem styrer Universitetet i Bergen?
Kunnskapsdepartementet har presset UiB til å opprette studieplasser 
universitetet ikke har råd til. Pengestriden eskalerer internt.
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UNorsk forskning sett fra EU:

– Norge er en fet katt
Norsk forskning får både ris og ros av EU. Næringslivet må bidra mer, 
mener EUs forskningsdirektør.

– Jeg er overrasket over at veterinærmedisin 
ikke er inkludert. Vi er den eneste institusjo-
nen i Norge som forvalter dette, og det bør 
komme frem av samfunnsoppdraget.

Professor Anne K. Storset ved Norges vete-
rinærhøgskole reagerer på at veterinærmedi-
sin ikke nevnes med ett ord i dokumentet som 
skal definere oppgavene til det nye universite-
tet på Ås. Universitetet skal etter planen opp-
rettes fra 1. januar 2014 etter en sammenslåing 
av Norges veterinærhøgskole og Universitetet 
for miljø- og biovitenskap (UMB).

Reaksjoner
På et møte arrangert av institusjonenes felles-
styre i mars ble forslaget til samfunnsoppdrag 
presentert for ansatte og studenter ved Veteri-
nærhøgskolen. Hva det nye universitetet skal 
hete, og hvilke oppgaver det skal ha i samfun-
net, er nå oppe til diskusjon.

– Det har vært en del reaksjoner etter det 
møtet. Flere har kommentert at samfunnsopp-

draget ikke gjenspeiler veterinærmedisinen og 
forskning innen det veterinære fagfelt, forteller 
leder for Forskerforbundets lokallag Marit Nesje.

Både Nesje og professor Storset understre-
ker at de opplever engasjement og fremtidstro 
for det nye universitetet blant de ansatte, men 
samfunnsoppdraget bekymrer.

– Samfunnsoppdraget vil være viktig for 
hvordan det nye universitetet skal utforme 
sin egen politikk, og hvordan veterinærme-
disin blir behandlet politisk og økonomisk 
i fremtiden. Vi vet at mange beslutninger og 
dokumenter vil baseres på dette samfunnsopp-
draget. Da er det viktig at veterinærmedisin er 
inkludert, sier Storset.

– Alle skal med
Rektor ved Veterinærhøgskolen Yngvild Waste-
son, som har vært med på å skrive forslaget til 
nytt samfunnsoppdrag, forsikrer at veterinær-
medisin skal med i det nye universitetet. Men 
hun står ved at det er holdt utenfor samfunns-

oppdraget.
– Samfunnsoppdraget skal være på et veldig 

overordnet nivå og skal si noe om oppgavene 
det nye universitetet påtar seg å løse. Veteri-
nærmedisin skal bidra til å løse oppgavene, 
men samfunnsoppdraget skal ikke være en 
liste over alle de ulike fagområdene som vil ek-
sistere på det nye universitetet, sier Wasteson.

Av Aksel Kjær Vidnes

– Dere er veldig bortskjemte fordi dere er 
så rike, konstaterte EUs forskningsdirek-
tør Robert-Jan Smits under «Kunnskap for 
framtida»-konferansen i Oslo i mars. Hoved-
innleder Smits advarte Norge mot at landets 
rikdom kan skape latskap.

– Derfor er det bra at dere er der ute og del-
tar i rammeprogrammene. Selv en fet katt er 
nødt til å fange en mus fra tid til annen, sa han 
til latter fra salen.

Konferansen ble arrangert som del av Viten-
skapsåret 2011 i regi av Kunnskapsdepartemen-
tet. Flere hundre deltakere var samlet for å disku-
tere Norges forsknings- og utdanningspolitikk.

 
Etterlyser næringslivet

Smits skrøt samtidig av Norges deltakelse i 
Det europeiske forskningsområdet og viste 
til at Norges suksessrate på søknader til EUs 
rammeprogrammer for forskning ligger på 24 
prosent, mot et gjennomsnitt på 22 prosent. 
Med de siste innvilgete søknadene vil norske 
forskere ha hentet inn 330 millioner euro.

Overfor Forskerforum presiserer Smits at 
norsk forskning har potensial for forbedringer.

– Dere har mange sterke forskningsinstitu-
sjoner og forskningsmiljøer. Men det er veldig 
viktig at dere er åpne for samarbeid interna-
sjonalt, og jeg må understreke at næringslivet 
må gjøre mer.

I Norge er de offentlige og private investe-
ringene i forskning omtrent like store, mens 
våre naboland har langt større forskningsin-
vesteringer i næringslivet.

 
– Smartere anbud

Smits mener myndighetene må gjøre fors-
kning mer attraktivt for privat sektor.

– Et virkemiddel som vi ser har suksess i 
Storbritannia og Tyskland, er å bidra gjennom 
innovative offentlige anskaffelser og anbuds-
runder. Tidligere har fokuset vært å gå inn 
for de billigste tilbudene i offentlige anbuds-
runder, mens flere nå går inn for de som har 
de smarteste løsningene. Det bidrar til et mer 
innovativt næringsliv, sier han.

Statsråd Tora Aasland sier til Forskerforum 
at dette er en god idé, men hun er også opptatt 
av ordningen med næringslivsdoktorgrader, 
hvor kandidatene tar en doktorgrad ved en be-
drift.

– Det er en vinn–vinn-situasjon og et virke-
middel som jeg vil fortsette med for å stimu-
lere til økt forskning i næringslivet, sier hun.

Av Aksel Kjær Vidnes

– Fellesstyret har vært veldig klar på at alle 
skal med. Ingen skal føle seg truet, 

sier Yngvild Wasteson.

Næringslivet må lokkes til å investere mer i 
forskning, sier Robert-Jan Smits.

Sammenslåing på Ås:

– Veterinærmedisin er glemt
Ansatte ved Veterinærhøgskolen er redde for at sentrale fagfelt skal 
overses når høyskolen slås sammen med universitetet på Ås.
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Ti år etter at Forskerforbundet først tok opp 
saken, krever Arbeidsdepartementet at Nav 
rydder opp i doktorgradskandidaters mulighet 
til å motta dagpenger.

– Det er en veldig gledelig og positiv utvik-
ling. Vi har fått delvis gjennomslag for våre 
krav, og vi håper på fullt gjennomslag snart, 
sier leder av fagpolitisk avdeling i Forskerfor-
bundet Bjørn T. Berg.

– Behandles som arbeidstakere
I forrige nummer av Forskerforum beskrev 
Forskerforbundet Navs behandling av doktor-
gradskandidater som urimelig. I et brev til Ar-
beidsdepartementet har forbundet bedt om at 
Nav rydder opp i tre forhold:
•	 at doktorgradskandidater behandles som or-

dinære studenter ved at de får åtte ukers ka-
rantene etter endt doktorgrad før de får rett 
til dagpenger

•	 at arbeidssøkere nektes rett til dagpenger der-
som de jobber med doktorgraden på fritiden

•	 at doktorgradskandidater nektes dagpenger 
i seks uker i forbindelse med forberedelse til 
disputas
På et møte 28. februar i Arbeidsdeparte-

mentet mellom Forskerforbundet og statsse-
kretær Gina Lund ble de tre forholdene dis-
kutert. Statssekretæren ga forbundet rett i at 
ferdige doktorgradskandidater skal få tilgang 
til dagpenger på samme måte som andre ar-
beidsledige, i stedet for som studenter.

Ønsker rettferdig praksis
– Det som er viktig for oss, er at dagpenger 
ikke skal finansiere utdanning, men så ser vi 
at en del doktorgradsstipendiater har vært i en 
situasjon som ligner mer på arbeid enn utdan-
ning. Det vi er opptatt av, er at vi har en god 
praksis på dette området, som er rettferdig, 
praktikabel og forståelig, sier Lund.

Resultatet er at ordningen med åtte ukers 
karantene før kandidatene kan søke om dag-
penger, ikke lenger skal praktiseres, men at de 
skal likebehandles med andre arbeidssøkere. 
Det kreves at man har vært reell arbeidssøker i 
tre av de siste femten dagene.

Trenger ikke regelendring
Arbeidsdepartementet ga delvis støtte til de to 
andre punktene. Departementet skriver til Nav 
at det kan være tilfeller der arbeidssøker som 
jobber med doktorgraden på fritiden, har rett 

til dagpenger. Departementet ber derfor Nav 
undersøke om det gis en god nok individuell 
vurdering i slike saker. Dette gjelder doktor-
gradsstudenter som er ferdig med stipendpe-
rioden, men som fortsetter med avhandlingen 
mens de søker jobb. Nav har ment at disse 
arbeidssøkerne ikke skal ha rett til dagpenger 
fordi det vil medføre at dagpengene finansi-
erer doktorgradsstudiene.

– Her trenger vi ingen endring av regelver-
ket, men en endring av praksis hos Nav. Det er 
gledelig at departementet ber Nav undersøke 
om de gjør individuelle vurderinger, sier Berg.

– Urimelig
Det siste punktet gjelder at doktorgradskandi-
dater får karantene fra dagpenger seks uker før 
disputas fordi Nav mener denne tiden går med 
til forberedelser, som per definisjon er stu-
dier. Forskerforbundet mener den reelle tiden 
burde være to uker. Departementet instruerer 
nå Nav til å ta et møte med Forskerforbundet 
for å komme fram til en løsning.

– Vi anser det som et gjennomslag, og vi 
regner med å få kortet ned tiden. Det vanlige 
er at man får oppgitt temaet for disputasfore-
lesningen 10–14 dager før disputasen. Da er 
det helt urimelig at Nav mener det skal ta seks 
uker, sier Berg.

 
Uenighet om feil

Forskerforbundet har i flere år beskyldt Nav for 
å ha feil praksis overfor doktorgradsstipendia-
ter, men selv om departementet ber om end-
ringer, vil Gina Lund ikke kommentere om det 
er gjort feil.

– Vi har sagt at doktorgradsstipendiater kan 
ha rett til dagpenger på lik linje med andre ar-
beidstakere. Når det gjelder åtte ukers karan-
tene, har vi sagt til etaten at praksis må endres.

– Betyr ikke det at Nav har praktisert regel-
verket feil?

– Vi forsikrer oss nå om at praksis er for-
utsigbar framover, og at etaten endrer praksis 
slik at det ikke er krav om minst åtte ukers le-
dighet før de får rett til dagpenger.

Berg i Forskerforbundet mener i alle tilfel-
ler dette er et langt skritt på veien til bedre for-
hold for doktorgradskandidater og peker på at 
de to karanteneordningene på henholdsvis åtte 
og seks uker utelukker ferdige kandidater uten 
arbeid fra dagpenger i fjorten uker.

– Det er mellom 1100 og 1200 ferdige dok-
torgradskandidater i året, så dette vil kunne 
gjelde mange, sier han.

Av Aksel Kjær Vidnes
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Rett til dagpenger:

Snuoperasjon for doktorgradskandidater
Arbeidsdepartementet instruerer Nav til å gi doktorgradskandidater utvidet rett til dagpenger.

– Vi skal sikre gode løsninger i overgangen 
mellom utdanning og arbeid, sier 

statssekretær Gina Lund.

«Doktorgradsstipendiater kan 
ha rett til dagpenger på lik linje 

med andre arbeidstakere.»

Statssekretær Gina Lund

– Det er veldig gledelig at departementet 
gir så tydelige signaler, sier 

Forskerforbundets Bjørn T. Berg.
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Skådalen kompetansesenter:

– Blir sjuke av å jobbe der
Ved ei avdeling på Skådalen kompetansesenter har nesten halve staben 
slutta. – Fleire har kjent seg trakasserte av leiinga, seier tidlegare tilsett.

– Eg gjekk av med AFP i protest eitt og eit halvt 
år før eg hadde tenkt, seier Tone Green Nilsen, 
som i 15 år jobba ved konsultativ avdeling ved 
Skådalen kompetansesenter i Oslo, eit statleg 
senter for hørselshemma og døvblinde. I løpet 
av tolv månader har ti høgt kvalifiserte tilsette 
ved denne avdelinga sagt opp stillinga, gått ut i 
permisjon, bytt avdeling eller søkt AFP.

– Fagmiljøet er rasert. Dei som har slutta, 
sit med høg fagkompetanse og erfaring, seier 
Nilsen, som meiner det har utvikla seg ein 
ukultur ved senteret.

– Blant dei som har jobba der i ein mennes-
kealder, har fleire opparbeidd seg stor uformell 
makt. Ein god del av dei tilsette har godteke 
dette, men mange blir sjuke av å jobbe der 
og har vald å slutte. Den øvste leiinga har ein 
autoritær leiarstil. Fleire har vore utsette for 
represaliar, og nokre kjenner seg også trakas-
serte av leiinga, seier Nilsen, som er medlem 
av Forskerforbundet.

Helseskadeleg miljø
Konfliktane ved Skådalen dei siste åra kjem 
fram i to arbeidsmiljøundersøkingar frå 2009 
utførte av høvesvis Statens arbeidsmiljøinsti-
tutt og konsulentfirmaet Considium Consul-
ting Group og i ein tilsynsrapport frå Arbeids-
tilsynet frå 2010.

– I undersøkingane har det kome fram at 
forholda ved Skådalen er helseskadelege, seier 
Nilsen.

– Arbeidstilsynet såg så alvorleg på saka at 
dei påla Utdanningsdirektoratet, som øvste an-
svarleg, å setje i verk tiltak for å sikre at ikkje 
arbeidstakarane ved Skådalen blir utsette for 
«uheldige psykiske belastninger».

I vedtaket frå Arbeidstilsynet heiter det at 
leiinga ikkje har «den handlingsevne/kompe-
tanse til å håndtere de arbeidsmiljøutfordrin-
ger som finnes i virksomheten».

– Likevel gjev Utdanningsdirektoratet lei-
inga ved Skådalen ansvar for å setje i gang til-
tak. Det kan verke som om dei lukkar augo, 
og at kameraderiet går oppover i systemet. Vi 
kjenner oss svikta av Arbeidstilsynet, som har 
godkjent dette, seier Nilsen.

– Blir ikkje høyrde
Ho får støtte frå to tidlegare tilsette som begge 
har vore verneombod ved konsultativ avdeling.

– Når ein prøver å ta tak i problema, oppstår 
det baksnakking, og det er stor aksept for å gå 
uformelle vegar i systemet. Vi har prøvd å gå 
tenesteveg, men har ofte ikkje vorte høyrde på 
av leiinga, seier ein av dei, som ønskjer å vere 
anonym av redsle for represaliar.

– Men tiltaksplanen vart jo godteken av 
både fagorganisasjonane og Arbeidsmiljøutva-
let (AMU) ved Skådalen?

– Ja, men ingen som sit i medbestemmings-
organa, har spurd dei tilsette ved konsultativ 
avdeling om kva tiltak dei meiner vil hjelpe.

Opplever forverring 
Ifølgje Brita Alsos, som er advokat i For-
skerforbundet sentralt, har mange medle-
mer opplevd ei forverring av arbeidsmiljøet. 
– Fem tilsette har sagt opp og éin har gått av 
med AFP etter at Arbeidstilsynet godtok tiltaks-
planen som skulle forbetre arbeidsmiljøet, og 
etter at konsultativ avdeling fekk ny avdelings-
leiar. Vi reagerer sterkt på at ikkje Utdannings-
direktoratet i større grad har gått inn i proble-
ma som er påviste ved Skådalen, seier ho.

– Det er bekymringsfullt at så mange har 
slutta eller har vorte sjukmelde nettopp ved 
denne avdelinga − den einaste ved senteret 
som driv utoverretta verksemd. Etter vedtaket 
om inntaksstopp ved døveskolane er det ifølgje 
Kunnskapsdepartementet nettopp denne råd-
gjevingstenesta som skal styrkast. Ved Skådalen 
kompetansesenter skjer det motsette. Der er 
fagmiljøet sterkt redusert og svekt, seier Alsos.

– Leiinga er ikkje avsett
Annemarie Bechmann Hansen, som er divi-
sjonsdirektør for regelverk og finansiering i 
Utdanningsdirektoratet, meiner direktoratet 
har teke ansvar.

– Eg meiner at direktoratet i samarbeid med 
leiing, tillitsvalde og arbeidsmiljøutval ved 
Skådalen har jobba systematisk for å ta tak i ut-
fordringane som rapporten frå Arbeidstilsynet 
peika på, seier Hansen.

– Men kvifor overlét de til leiinga å lage til-
taksplan, i strid med pålegget frå tilsynet?

– Leiinga ved Skådalen er jo ikkje avsett. Vi 
samla leiinga, AMU, tillitsvalde og hovudver-
neombod ved Skådalen for å samarbeide om 
ein plan. Deretter vart det sett ned ei partssa-
mansett arbeidsgruppe som skulle utarbeide 
forslag til tiltak. Tilsynet har motteke og aksep-
tert planen, seier ho. 

Direktøren ved Skådalen vil ikkje uttale seg 
i saka.

Av Johanne Landsverk

– Det har utvikla seg ein ukultur ved Skådalen som har fått lov til å vekse, 
 seier Tone Green Nilsen.

– Utdanningsdirektoratet har jobba 
systematisk for å ta tak i utfordringane, seier 

Annemarie Bechmann Hansen.
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Stiller med  
119 millioner
n Universitetene skraper 
sammen inntil 119 millio-
ner kroner fra egne budsjet-
ter for å løfte forskning som 
ikke hører inn under et eget 
forskningsprogram. Utfor-
dringen for universitetene er 
at de stiller med like mange 
millioner til de åpne konkur-
ransearenaene som Kunn-
skapsdepartementet gir i 
budsjettøkning for 2012. År-
saken til universitetenes initi-
ativ er alle avslagene på godt 
kvalifiserte søknader til fors-
kningsprosjekter innen de 
åpne konkurransearenaene.

Nye krav til doktorgradsstudier 
n Kunnskapsdepartementet har fastsatt nye og strengere regler for 
akkreditering av doktorgradsutdanninger. Det vil blant annet bli 
stilt kvantitative krav til størrelsen på fagmiljøet og til antall doktor-
gradsstudenter ved institusjonene. I høringsrunden gikk Forsker-
forbundet imot denne endringen og uttalte blant annet at det ikke 
er påvist at små fagmiljøer har dårligere doktorgradsutdanning 
enn store fagmiljøer. 

Mange nye rektorar 
n Fleire høgskolar har nyleg vald ny rektor. Ved Høgskolen i 
Bergen (HiB) overtek Ole-Gunnar Søgnen rektorvervet frå 1. au-
gust 2011. Søgnen er i dag dekan ved Avdeling for ingeniørutdan-
ning ved HiB. Ved den fusjonerte Høgskolen i Oslo og Akershus 
(HiOA) er Kari Toverud Jensen vald til rektor. Ho er dekan ved Av-
deling for sjukepleiarutdanning ved HiO. Ved Høgskolen Stord/
Haugesund overtek Liv Reidun Grimstvedt, og ved Høgskolen i 
Ålesund vil Marianne Synnes sitje i rektorstolen.

Lærerutdanning under lupa
n En følgegruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet har le-
vert sin første statusrapport om de nye grunnskolelærerutdannin-
gene. Rekrutteringen til utdanningsstedene varierer sterkt, og flere 
utdanningsprogram har for få studenter. – Følgegruppens rapport 
trekker fram at det å ha to klart adskilte løp er en utfordring for 
flere av de minste institusjonene, sier statsråd Tora Aasland, som 
mener dette viser at institusjonene i den enkelte region må ha et 
tett samarbeid.

Nytt forsknings-
barometer
n Som en del av Vitenskaps-
året 2011 har statsråd Tora 
Aasland lansert Forsknings-
barometeret, en nettside om 
forskning og innovasjon. 
Barometeret skal oppdate-
res årlig og være en pålite-
lig kilde til informasjon om 
norsk forskning, heter det i 
en pressemelding fra Kunn-
skapsdepartementet. – Fors-
kningsbarometeret skal 
brukes til å følge med på ut-
viklingen i norsk forskning, 
til å skape debatt og til å gi 
oss et godt kunnskapsgrunn-
lag for forskningspolitikken, 
uttaler Aasland.

Senter for konkurransepolitikk
n Det konkurransepolitiske fagmiljøet ved Universitetet i Bergen 
(UiB) og Noregs handelshøgskole (NHH) vil om nokre månader bli 
samla i Senter for konkurransepolitikk (Bergen Centre for Competiti-
on Law and Economics), skriv På Høyden. Det nye forskingssenteret 
er eit samarbeid mellom UiB, NHH og Konkurransetilsynet. UiB-rek-
tor Sigmund Grønmo seier til avisa at Konkurransetilsynet har vore 
ei viktig drivkraft i arbeidet med å få det nye senteret på føtene.

Amerikaner fikk Abelprisen
n Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelpri-
sen for 2011 til den amerikanske matematikeren John Milnor ved 
Stony Brook University i staten New York. 
Han mottar prisen for sine «banebrytende oppdagelser innen-
for topologi, geometri og algebra», skriver Abelkomiteen. I løpet 
av seksti år har Milnor satt dype spor i moderne matematikk, og 
en rekke matematiske begreper har fått sitt navn etter ham, blant 
annet Milnor-eksotiske sfærer, Milnor-fibre, Milnor-tallet.

KARI TOVERUD JENSEN

MARIANNE SyNNES

LIV REIDUN GRIMSTVEDT

OLE-GUNNAR SØGNEN
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Holbergprisen til 
tysk historiker 
n Holbergs internasjonale 
minnepris 2011 er tildelt pro-
fessor Jürgen Kocka, som er 
historiker med fokus på da-
gens Tyskland og Europa. I 
begrunnelsen heter det at 
«Kocka er en fremragende 
historiker som på avgjørende 
vis medvirket til et paradig-
meskifte i tysk historiografi 
ved å åpne den opp for beslek-
tede samfunnsvitenskapelige 
fag og ved å etablere betyd-
ningen av en transnasjonal, 
komparativ tilnærming». Hol-
bergprisen blir utdelt 8. juni i 
Håkonshallen i Bergen.

Vurderer flytting av vikingskip
n Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland har ned-
satt et ekspertutvalg på fire medlemmer som skal vurdere risikoen 
ved å flytte vikingskipene fra Bygdøy til Bjørvika. Bare utenlandske 
fagfolk er med i utvalget, skriver Aftenposten. – Jeg er veldig fornøyd 
med utvalgets sammensetning. Det har tatt tid å få nedsatt utvalget 
fordi vi skulle ha den ypperste ekspertise på plass, sier Aasland til Af-
tenposten. Arbeidet begynner i april og avsluttes i løpet av året. 

Vil samle 
høgskolene
n Fylkesrådmann Ottar Brage 
Guttelvik i Møre og Romsdal 
vil slå sammen alle høgsko-
lene i fylket, med avdelinger 
i Volda, Ålesund, Molde og 
Kristiansund, skriver avisa Ti-
dens Krav. Han er kritisk til 
en rapport fra MøreAlliansen 
som går inn for tettere sam-
arbeid mellom de tre høg-
skolene i Volda, Ålesund og 
Molde. Fylkesrådmannen vil 
ha én høgskole under samme 
ledelse og mener at dagens 
høgskolesenter i Kristiansund 
også bør bli en avdeling under 
den framtidige Høgskolen i 
Møre og Romsdal.

LO vil ikke endre loven
n I rapporten om bruken av midlertidige ansettelser i akademia gikk 
fagforeningene i det partssammensatte utvalget inn for å revurdere 
tjenestemannsloven, som åpner for mer bruk av tidsbegrensete ar-
beidskontrakter for statlig ansatte enn arbeidsmiljøloven gjør for pri-
vat sektor. Også Norsk Tjenestemannslag (NTL), som er tilsluttet LO, 
var enig. Men nå går LO motsatt vei. – Vi mener det ikke er noe galt 
med loven, men med praktiseringen av den, uttaler leder av LO Stat 
Tone Rønoldtangen til Dagens Næringsliv. 

– Må tette gapet 
til industrien
n Årets lønnsoppgjør er et 
mellomoppgjør med lite pen-
ger i potten. Men Unio-leder 
Anders Folkestad forventer 
fire prosent lønnsøkning. – 
Skal vi holde tritt med indus-
trien, må vi ha et resultat på 
firetallet, sier Folkestad til 
Forskerforum.no. Han mener 
hovedmålet er å tette gapet 
til privat sektor og industri-
en. For medlemmene i Unio, 
hovedorganisasjonen til For-
skerforbundet, går startskud-
det for lønnsforhandlinge-
ne 27. april med frist for å 
komme til enighet 30. april. 

Litt flere doktorgrader 
n I 2010 var det en liten økning i antallet avlagte doktorgrader sam-
menlignet med året før. Det ble gjennomført i alt 1184 disputaser, 
mot 1148 i 2009, som gir en økning på 3 prosent, ifølge tall fra Dok-
torgradsregisteret ved Nifu. Hele økningen fra 2009 til 2010 faller på 
medisin og helsefag. På de andre fagområdene var det nullvekst eller 
nedgang. Nedgangen var størst i humaniora. I 2010 ble 93 prosent av 
doktorgradene avlagt ved universitetene og 7 prosent ved høgskolene.

Plan for 
museums-
samlingene
n Norsk kulturråd skal ut-
arbeide en nasjonal plan for 
forvaltning av samlingene i 
norske museer. – Nå er det 
fem og et halvt år siden regje-
ringen i Soria Moria-erklæ-
ringen lovet å starte arbeidet 
med en plan for sikring og 
bevaring av museumssam-
lingene, sier Tron Wigeland 
Nilsen i Museumsforbundet 
til Aftenposten. Han håper at 
Kulturrådet og Kulturdepar-
tementet evner å lage en plan 
som også vil favne museer 
under andre departement, 
som etatsmuseene og univer-
sitetsmuseene. 



      

Spinner seg fram
Det veves stadig nye nettverk i akademia. 
Spesialisering, internasjonalisering og dannelse er drivkreftene.

Av Siri Lindstad

NETTVERK



      

– Jeg frykter vurderingene fra mitt 
internasjonale nettverk mest. Jeg må 

prestere noe, ellers gidder de jo ikke å ha 
med en noksagt fra Norge på lasset, sier 

instituttsjef May-Len Skilbrei ved Fafo. 
(Foto: Erik Norrud)
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– JEG HAR MANGE NETTVERK som er viktige 
for meg og mitt arbeid. Og jeg bruker dem helt 
bevisst i mitt virke her på sentret, sier Nils Chr. 
Stenseth. Han er professor i biologi og leder 
for Centre for Ecological and Evolutionary 
Synthesis (CEES), et senter for fremragende 
forskning ved Universitetet i Oslo. At han 
dessuten er Norges eneste nåværende medlem 
av det franske vitenskapsakademiet, og også 
medlem av Academia Europaea, Det Norske 
Videnskaps-Akademi og Det Kongelige Norske 
Videnskabers Selskab, gjør ham nok ikke min-
dre ettertraktet som en man gjerne vil kjenne.

Også Kari Melby kan til tider kjenne seg 
omsvermet. Hun er professor i historie, pro-
rektor for forskning ved Norges teknisk-natur-
vitenskapelige universitet (NTNU) og sitter i 
Hovedstyret i Forskningsrådet og leder Divi-
sjonsstyret for vitenskap. 

– Selvfølgelig er jeg en det er nyttig å 
kjenne. Men jeg er ingens talsperson eller til-
litsvalgt, understreker hun.

Lett å få nettverkspenger
Noen ganger kjennes det som om alt nå hand-
ler om nettverksbygging, også i akademia.

– Både Forskningsrådet, Nordisk råd og eu-
ropeiske institusjoner har det siste tiåret vært 
rause med penger til konferanser og worksho-
per. Det er nesten så det har vært lettere å få 
penger til å bygge forskningsnettverk enn til å 
forske, sier May-Len Skilbrei, sosiolog og insti-
tuttsjef ved Forskningsstiftelsen Fafo.

Og man skal nok lete lenge etter noen som 
mener det er hensiktsmessig for en forsker å 
sitte på en stubbe i skogen og la dagene gå i 
all ensomhet. 

– Alle jobber jo med sine egne trær. Men 
skal man få til en skog, må man jobbe i nett-
verk, sier for eksempel Arne Flåøyen, avde-
lingsdirektør ved Veterinærinstituttet i Oslo.

Nettverk er rett og slett noe alle er enige om 
at er bra å ha.

Men til hva?
– For det første blir man stadig mer spesiali-

sert innenfor de fleste disipliner, påpeker Arne 
Flåøyen. 

– Man graver seg dypt ned i et spesialom-
råde. Da behøver man et koblingspunkt i form 
av et forskerfellesskap, for å løfte kunnskapen 
man har, opp og sette den inn i en sammen-
heng. Bare slik kan man oppnå forsknings-
messige gjennombrudd og framgang.

Dessuten krever veldig mange av problem-
stillingene man jobber med i dag, en flerfaglig 
tilnærming, i alle fall innenfor den anvendte 
forskningen, sier Flåøyen.

– Her på veterinærmedisin ser vi for eksem-
pel et stadig større behov for å jobbe opp mot 
eksperter innen helse- og samfunnsøkonomi 
når vi forsker på sykdom hos laksefisk i opp-
drett, for å kunne si noe om konsekvensene av 
sykdommene og tiltakene vi jobber med. Kom-
pleksiteten i problemstillingene må med andre 
ord løses gjennom nettverk med forskere med 
ulik fagkompetanse.

Sist, men ikke minst er de høyteknologiske 

– På Darwins tid måtte man sende brev med båt. Nå er potensielle nettverk bare noen tastetrykk unna, sier Nils Chr. Stenseth, senterleder ved UiO. 
(Foto: Jan Petter Lynau/Scanpix)

NETTVERK
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instrumentene som er i bruk spesielt innenfor 
naturvitenskapelige og medisinske fag, så dyre 
at man må være flere om dem.

– Gjennom nettverk kan man ligge i forkant 
av den teknologiske utviklingen og få tilgang 
til det beste utstyret. Det er rett og slett for res-
surskrevende å skulle være på topp om man 
er helt alene.

En del av dannelsen
Det er for eksempel når man trenger tilgang til 
et spesielt laboratorium at det er kjekt å kjenne 
Nils Chr. Stenseth.

– Da ringer eller sender jeg en e-post og sier 
at jeg har en medarbeider som trenger tilgang 
til slik og slik teknisk utstyr. På denne måten 
forsøker jeg å være en døråpner, spesielt for de 
yngre medarbeiderne, forteller han.

Stenseth er voksen og dreven i gamet. Gun-
hild Kvåle er derimot helt i starten av sin for-
skerkarriere, som stipendiat ved Institutt for 
nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder.

– Jeg tenker på nettverk først og fremst som 
et sted der en kan få tilgang til diskusjoner 
som går, som kanskje ikke eksplisitt kommer 
til uttrykk i for eksempel forskningsartikler. 
Jeg vil jo gjerne få oversikt over de ulike fagpo-
sisjonene og -historien. Nå er ikke nettverks-
bygging noe man egentlig snakker så mye om, 
i alle fall ikke med det ordet. Kanskje særlig 
for folk innen humaniora er ordet «nettverk» 
knyttet til en litt instrumentell bruk av men-
nesker. Men selve fenomenet finnes jo. Det 
ligger dessuten et element av dannelse i det å 
bli med i nettverk, det å skulle bli en deltaker i 
forskersamfunnet, sier Kvåle.

Hun regner seg selv til gruppen av de mer 
sjenerte. Men hun blir stadig bedre til å ta ini-
tiativ overfor folk hun har lyst til å bli kjent 
med, etter hvert som hun får mer faglig ballast 
og selvtillit.

– Sunt bondevett og alminnelig hyggelighet 
er vel først og fremst det som skal til. Dessuten 
er det ikke nødvendigvis de største navnene 
som er de skumleste menneskene. De fleste 
etablerte forskere opplever jeg som imøtekom-
mende, åpne mennesker med en raushet for 
nye og andre perspektiver.

Verdensomspennende, men nært
Når faget er nordisk, behøver man kanskje 
ikke dra langt for å møte andre som en kan 

nettverke faglig med. Men om man forsker 
på prostitusjon og menneskehandel, slik May-
Len Skilbrei gjør, kan de nærmeste kollegaene 
befinne seg på den andre siden av jordkloden.

– Vi er så få på dette feltet her i Norge, og 
jeg trenger jo noen å prate med! Derfor er jeg 
avhengig av et internasjonalt miljø.

En gang dro hun på en konferanse i New 

York bare for å treffe Julia O’Connell Davidson, 
verdens viktigste prostitusjonsforsker, ifølge 
Skilbrei. 

– Det var ikke sånn at jeg tenkte at henne 
ville det jammen være lurt å snakke med siden 
hun er så mektig. Jeg hadde bare lyst til å treffe 
henne. Så jeg dro, møtte henne på konferansen 
og dro hjem igjen. Det bekjentskapet har åpnet 
mange nye dører for meg. Vi har siden vært 
sammen på seminarer og workshoper flere 
ganger, og gjennom henne har jeg blitt kjent 
med andre som jeg har søkt forskningsmidler 
med. Takket være rause midler har vi altså kun-
net invitere folk som henne hit til Norge for å 
delta på faglig interessante konferanser, og slik 
knytte enda tettere nettverk, sier Skilbrei.

Jeg tror bekjentskaper og forbindelser 
var viktigere før.
Trine Syvertsen, prodekan, HF-fakultetet, UiO

– I akademia kan du ikke skaffe deg gode nettverk gjennom å drikke kaffe med folk, slik du kanskje kan 
i andre sektorer. Du må prestere faglig, sier Trine Syvertsen, HF-dekan ved UiO. (Foto: Erik Norrud)
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NETTVERK

Kunsten å kreditere
For senterleder Nils Chr. Stenseth er det viktig 
å kreditere andre – alltid. Ingen skal kunne si 
at han stjeler.

– Jeg har jo gjort karriere gjennom å bruke 
andres data, og dem har jeg fått tilgang til dels 
gjennom andres nettverk som har hjulpet meg, 
og dels gjennom egne. Jeg nevner alltid de som 
har bidratt med data i artikler og slik, og som 
oftest står de som medforfattere. Dermed får 
jeg lett tilgang til andres data også neste gang.

Han mener i det hele tatt at det er bedre å gå 
i kompaniskap enn å konkurrere. Begge parter 
tjener på det.

– Forskning er så konkurranseorientert, der 
vi alle sammen skal være best i klassen. Men 
det er vanskelig å være god alene, for det er så 
mange smarte folk der ute.

Men risikerer man ikke da at noen bare kan 
surfe på andres arbeid?

Nei, å få adgang til nettverk handler til sy-
vende og sist om å framstå som faglig troverdig, 
mener Arne Flåøyen ved Veterinærinstuttet.

– Du må levere! Du kan nok selge deg inn 
til overpris i første runde, men du kommer til 
å bli avslørt, og da flyter du ikke lenge, sier han 

og får støtte fra Kari Melby ved NTNU:
– Hvem vil samarbeide med noen som ikke 

bidrar? Da trer vitenskapssamfunnets egen 
justis inn.

Fortsatt lov å være sær?
Så et samstemt hurra for samarbeid, med 
andre ord. 

Men hva med einstøingene, da? Er deres 
dager i akademia talte?

– Det er viktig å respektere både de sosialt 
innstilte og einstøingene. Fra tid til annen er 
det nettopp de som går sine helt egne veier, 
som står for de store faglige gjennombrud-
dene, mener Stenseth.

Melby minner om at mange universitetsfor-

skere klager over at de føler seg ensomme, og 
at ingen ser dem.

– Og ensomhet i akademia er en vond fø-
lelse. Men samtidig er det sikkert noen alene-
gåere som trives best med å være akkurat det, 
og som gjør det bra. Det skal være rom på et 
stort universitet også for de som foretrekker 
å sitte i enerom og skrive sine bøker – vi skal 
ikke presse en mal over alle, sier hun.

Skitne spill og skjulte rom
Ok, så er alt fint og flott. Men egentlig lurer vi 
mest på hva som skjer i de uformelle nettver-
kene, på bakrommene, gjennom kameraderiet 
og de skitne spillene om knappe ressurser …?

Nei, den slags var det kanskje mer av før, tror 
Trine Syvertsen, medieviter og dekan ved HF-
fakultetet i Oslo. Men akademia har endret seg.

– De siste årene har det funnet sted en pro-
fesjonalisering, eller det en del kaller byråkra-
tisering. Midler må lyses åpent ut, stillinger 
utlyses også internasjonalt, tilsettingsproses-
sene er grundigere, og kvalifikasjoner generelt 
er blitt viktigere. Jeg tror bekjentskaper og for-
bindelser var viktigere før. Om du skal ha en 
fast stilling ved universitetet, kommer du ikke 
unna at du må ha publisert tilstrekkelig, gjøre 
en bra prøveforelesning og slike ting.

Men jo, det er mange bakrom også i akade-
mia, mener Syvertsen.

– Det ville vært naivt å si noe annet. Men 
da jeg først begynte å jobbe universitetspolitisk 
for en god del år siden, følte jeg at prosessene 
var mer interne og kriteriene for ressursforde-
ling mer uklare, og at lobbyvirksomhet og nett-
verk dermed var mye mer avgjørende.

Det er imidlertid et område der nettverk 
fortsatt er viktige, og det er ved valg til leder-
stillinger i akademia, mener Syvertsen.

– Når det er valgkamper, ser man jo nettverk 
i sving, fra studietiden, politisk virksomhet, 
gammelt vennskap, fra Vitenskapsakademiet 
eller fra tidligere valgkamper. Sånn må det vel 
bare være. Det disse nettverkene gjør, er nok 
først og fremst å mobilisere folk. Har du lyst 
til å bli dekan eller rektor, bør du med andre 
ord bygge nettverk, ellers vil jo ingen oppdage 
deg. Men til syvende og sist handler det også 
her om at du skal ha gjort en solid innsats i en 
ordentlig sammenheng, sier Syvertsen.

Ingen stråmann
Kari Melby kan ikke se at noen skulle ha hatt 
fordel av å «hjelpe» henne fram til de posisjo-
nene hun har i dag, det være seg i Forsknings-
rådet eller ved NTNU. 

– En kvinnelig humanist fra Midt-Norge? 

– I dag er samarbeid en betingelse for å få ekstern forskningsfinansiering, det være seg fra 
Forskningsrådet eller EU, sier Kari Melby, prorektor ved NTNU. (Foto: NTNU Info)

Akademia skal være så egalitært, og 
det fører til at vi blir knepne med ros.
Kari Melby, prorektor, NTNU
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Nei, jeg tror jeg er der jeg er, fordi jeg er helt 
alminnelig fornuftig og brukbar. 

Og hun har ingen problemer med at andre 
gjerne vil ha hennes oppmerksomhet.

– Jeg vil gjerne ha råd, respons, kontakter 
og tips fra folk, og jeg legger mye vekt på å 
være ute i fagmiljøene. Og med mine verv i 
Forskningsrådet er det veldig naturlig at folk 
kontakter meg og tar opp saker som angår 
Forskningsrådets arbeid. Det er denne kon-
takten utad som gjør meg i stand til å ivareta 
mine verv. Men jeg taler ikke på vegne verken 
av fagfelt, personer eller institusjoner. Oppga-
ven min er å ta vare på helheten, understreker 
Kari Melby.

I likhet med dekan Trine Syvertsen mener 
hun prosessene er langt åpnere i dag enn hva 
de var tidligere.

– Jeg har blant annet forsket på norske or-
ganisasjoner i gamle dager, før andre verdens-
krig, og de var sjelden særlig demokratiske. 
Der satt lederne i førti år og var eneherskere. 
Kravene til medbestemmelser, medvirkning 
og demokrati er derimot sterke i dag i vår 
sektor. Vi informerer, og vi kjører prosesser. 
Samtidig er det mer aksept for et strategisk le-
derskap, altså at vi har ledere som ikke bare er 
tillitsvalgte, men som har et lederansvar og må 
ta noen beslutninger. 

Seniorene må ta ansvar
«Hei, du må hilse på Gunhild.» Slike introduk-

sjoner, besørget av veiledere og mer erfarne 
kollegaer, er den beste hjelpen stipendiat Gun-
hild Kvåle kan få.

– Det er gjerne ikke mer som skal til for at 
man blir faglig interessant, sier hun.

Prorektor Kari Melby understreker da også at 
det å sørge for å introdusere de unge akademi-
kerne til relevante fagmiljøer er et senioransvar.

– Her ved NTNU lager vi nå en felles stan-
dard for doktorgradsutdanningen vår. Der 
framhever vi at det å sørge for en god integra-
sjon i fagmiljøet og introduksjon til de rele-
vante fagdebattene er en viktig del av veileder-
rollen.

Og spør du Melby, er man egentlig for dår-
lige til å framsnakke i akademia.

– Man skal liksom ikke nevne at noen har 
gitt ut en bok, fordi det sitter noen på et annet 
kontor som har jobbet med å skulle gi ut en 
bok i tre år. Akademia skal være så egalitært, og 
det fører til at vi blir knepne med ros. Jeg synes 
rett og slett at vi har en ganske lite utviklet kul-
tur for bekreftelse og feiring.

For det er ingen grunn til å være gjerrig på 
utvekslingen av faglige krediteringer og kunn-
skap, ifølge Nils Chr. Stenseth.

– Penger er en endelig mengde, ikke sant? 
Om noen får kontroll over mye penger, får 
andre mindre. Slik er det ikke med kunnskap. 
Det er ingen endelig ressurs, tvert imot, og der-
med gir nettverk innen akademia stor merverdi. 
Du får som regel mer tilbake enn du gir. n

– Feltet mitt er lite, med en viss lojalitet mellom oss forskere. Vi kjenner hverandre, har drukket sammen, pratet om privatlivet sammen – i mange år, 
sier May-Len Skilbrei ved Fafo. (Foto: Erik Norrud)

Har faglige nettverk vært 
viktige for deg?

ARNE RETTEDAL
Førsteamanuensis, Insti-
tutt for data- og elektro-
teknikk, Universitetet i 
Stavanger 
– På 1990-tallet var det 
bare tre–fire miljø i Euro-
pa som utviklet trenings-

simulatorer i medisin, og sammen startet 
vi nettverket Sesam. Når du jobber med 
tverrfaglig forskning innen medisinsk tek-
nikk, er kontakt med internasjonale miljø 
helt avgjørende.

JOSTEIN SKURDAL
Forskningsdirektør,  
Høgskolen i Oslo
– Jeg har vært medlem i 
International Association 
of Astacology i mange år. 
Gjennom dette nettver-
ket laget vi en gruppe av 

forskere fra USA, England og Norge som 
skrev to artikler i Fisheries om effekter av 
introduksjoner av ferskvannskreps.

RANDI KOPPEN
Professor ved Institutt for 
fremmedspråk,  
Universitetet i Bergen
– Vi har etablert et vik-
tig nettverk rundt for-
skergruppen Litteratur 

og vitenskap ved instituttet, noe som har 
resultert i felles forskningspublikasjoner 
og flere konferanser. I dette tverrfaglige 
og internasjonale nettverket skapes stadig 
nye ideer.

Du kan selge deg inn til overpris i første 
runde, men du kommer til å bli avslørt.
Arne Flåøyen, avdelingsdirektør, Veterinærinstituttet
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UTLAND

STORBRITANNIA

Eliteskole 
i hardt vær
n Rektor Howard Davies 
ved London School of Econo-
mics (LSE) har gått av etter 
at skolen har møtt kritikk for 
å ha akseptert en kontrover-
siell pengedonasjon. I 2009, 
samme år som Muammar al-
Gaddafis sønn Said al-Islam 
Gaddafi tok doktorgraden ved 
LSE, mottok skolen 1,5 millio-
ner pund fra organisasjonen 
Gaddafi International Charity 
and Development Foundation. 
LSE har nå igangsatt en utred-
ning, som ifølge the Guardian 
både skal granske donasjonen 
og kvaliteten på Said al-Islam 
Gaddafis avhandling.

USA

Stadig flere 
evaluerer 
foreleseren
n Nettsteder der studenter 
åpent kan evaluere sine fore-
lesere, øker i omfang i USA. 
Og at en gren av tv-kanalen 
MTV har kjøpt opp nettstedet 
Rate My Professors, kan tyde 
på at de er kommet for å bli. 
Nå er nettstedene også blitt 
gjenstand for forskning, skri-
ver Times Higher Education. 
Blant funnene er at fysisk at-
traktive forelesere har en ten-
dens til å få bedre vurderinger 
enn de mindre attraktive, og 
at studenter som har fått dår-
lige karakterer, gir foreleseren 
hard medfart.

USA

Nytt forsøk på å styrke humaniora 
n Hvordan kan humaniora og samfunnsvitenskap få samme poli-
tiske tyngde og plass på den offentlige agendaen som naturviten-
skap og teknologifag? Det kan komiteen Commission on the Hu-
manities and Social Sciences forhåpentligvis svare på om halvannet 
år, melder Inside Higher Ed. Komiteen består av forskere, artister, 
politikere og næringslivsrepresentanter og er satt ned etter et initia-
tiv fra the American Academy of Arts and Sciences.

ISLAND

Finanskrise ga publiseringsboom
n Finanskrisen har rammet det islandske universitetet Háskóli Ís-
lands hardt. De ansatte har gått ned i lønn, noen har fått redusert stil-
lingsprosent, og mange har mistet jobben. Men i den samme perio-
den har forskningskvaliteten blomstret, skriver Uniforum. Årsaken er 
trolig at mangelen på intern finansiering har tvunget de ansatte til å 
søke ekstern støtte fra EU og USA i langt større grad enn tidligere.  
Parallelt med finansieringssuksessen publiserer islendingene i inter-
nasjonale fagtidsskrift som aldri før.

EUROPA

Si din mening om 
EU-forskningen
n Arbeidet med å planleg-
ge EUs forskningspolitikk 
etter 2013 er i gang. Og på 
EU-kommisjonens nettsi-
der kan alle som ønsker det, 
både fra medlemslandene 
og utenfor EU, komme med 
innspill gjennom en nettba-
sert høring. Meningene kan 
formidles på tre ulike måter: 
gjennom en blogg, via et spør-
reskjema eller ved en fyldig-
ere, skriftlig respons. Fristen 
for å komme med innspill er 
20. mai, skriver kifinfo.no.

STORBRITANNIA

Advarer mot «myke» fag
n For første gang uttrykker prestisjeuniversiteter som Oxford og 
Cambridge i klartekst hvilken faglig bakgrunn de foretrekker hos 
sine framtidige studenter. I brosjyren Informed Choices rådes inter-
esserte ungdommer til å ha maks ett såkalt «mykt» fag – eksem-
pelvis mediefag eller estetiske fag – på vitnemålet fra videregående. 
Har de flere, reduseres opptakssjansene markant, melder Times 
Higher Education. Ferdigheter i slike fag sier ifølge universitetene 
nemlig lite om vedkommende er kvalifisert for videre studier.

FINLAND

Misnøye med 
universitets-
reform
n Ett år etter den store uni-
versitetsreformen i Finland 
er kun én av ti av de ansat-
te fornøyd med endringene, 
skriver fagbladet Universi-
tetsläraren. Hensikten med 
ny universitetslovgivning var 
å minske byråkratiet og å gi 
universitetene økt selvsten-
dighet. Blant annet skulle det 
bli enklere å hente inn ek-
stern finansiering. Nå viser 
det seg at flere enn tidlige-
re rapporterer å ha en eller 
annen form for midlertidig 
arbeidskontrakt, at universi-
tetenes selvstyre er minsket, 
og at misnøyen blant de an-
satte er stor. 



forskerforum 4 • 2011 • side 19

SAUDI-ARABIA

Nytt samarbeid med Finland
n Finland og Saudi-Arabia har inngått en avtale om samarbeid innen 
høyere utdanning. Ifølge arabnews.com vil samarbeidet gagne begge 
landene. For Saudi-Arabias økonomiske utvikling anses det som nyt-
tig at saudiske studenter nå skal kunne studere ved finlandske uni-
versiteter av høy kvalitet. For finlenderne vil avtalen bidra til å reali-
sere ambisjonene om å tiltrekke seg flere utenlandske studenter og å 
styrke det internasjonale forskningssamarbeidet.

AFRIKA

Tilpasser seg 
arbeidsmarkedet
n Andelen afrikanere med 
høyere utdanning øker sta-
dig. Nå har rektorer, akademi-
kere og politiske rådgivere fra 
14 tidligere britiske kolonier 
lagt grunnlaget for en felles 
plan for å bedre studentenes 
overgang til arbeidsmarke-
det, skriver University World 
News. Ifølge planen, som i 
disse dager ferdigstilles, må 
universitetene bli flinkere til å 
tilpasse studietilbudene til be-
hovene i arbeidsmarkedet. Det 
framheves også at universite-
tene må tilby bedre karriere-
veiledning til sine studenter.

ØSTERRIKE

Studieavgiftene på vei tilbake?
n I 2008 avskaffet den daværende østerrikske regjeringen ordnin-
gen med studieavgifter for studenter i høyere utdanning. Men nå 
konkluderer en utenlandsk ekspertgruppe nedsatt av vitenskaps- og 
forskningsminister Beatrix Karl med at avgiftene bør gjeninnføres. 
Gruppens mandat var å foreslå tiltak til hvordan landets forskning 
og høyere utdanning kan utvikles og finansieres, skriver University 
World News. I 2008 tilhørte Karl opposisjonen som gikk imot avskaf-
fing av studieavgiftene.

VERDEN

Universitetenes WikiLeaks på plass
n Akademia har fått sin egen versjon av WikiLeaks: UniLeaks. Som 
navnet indikerer, vil UniLeaks publisere lekkede dokumenter om 
høyere-utdannings-sektoren. Administratoren skal være en tidlige-
re student ved Royal Melbourne Institute of Technology i Australia. 
Han forteller til The Chronicle of Higher Education at UniLeaks ikke 
er interessert i sladder og rykter, men interne rapporter, evalueringer, 
forskning som holdes hemmelig, og e-postkorrespondanse.

STORBRITANNIA

Vil konfrontere ekstremistene
n Universiteter bør ikke gripe inn overfor studenter som uttrykker 
ekstreme politiske holdninger, eller som inviterer kontroversielle gjes-
teforelesere: For dersom synspunkter ikke kan uttrykkes, kan de hel-
ler ikke bli utfordret. Slik konkluderer en gruppe som på vegne av 
rektororganisasjonen Universities UK har utredet hvordan sikkerhet 
kan forenes med ytringsfrihet. Universitetene oppfordres likevel til å 
holde god kontakt med politiet, skriver the Guardian.

EGyPT

Nye tider for 
universitetene
n Seks år etter at han ble spar-
ket uten forklaring, er Ahmed 
Gamal Moussa tilbake på sin 
post som utdanningsminis-
ter i Egypt. Dette er en følge 
av omrokeringer i etterkant av 
president Hosni Mubaraks av-
gang, skriver University World 
News. Det første prosjektet 
Moussa har satt i gang, er å 
fjerne de kontroversielle po-
litivaktene som har patruljert 
de offentlige universitetene 
siden 1980-tallet. Å videreut-
vikle landets system for fors-
kning og høyere utdanning er 
også en prioritet for den nye 
ministeren. 



      

SAMTALEN
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Ho kunne jo skrytt litt meir, Eli Bergsvik 1. Ho kunne teke seg råd til 
det på tampen av dei åtte åra sine som høgskulerektor. Studentane ved 
Høgskolen i Bergen (HiB) har eitt av dei høgaste karaktersnitta i landet, 
HiB har flest avlagde studiepoeng per student i Utdannings-Noreg og 
fleire søkjarar per studieplass enn det langt meir kjende universitetet i 
same by. Bergsvik har leidd ein institusjon i framgang, som om nokre 
år skal samlast i eit nytt milliardbygg på Kronstad sør for Bergen sen-
trum.

– Det ligg ikkje for oss ved høgskulen å skryte så mykje av oss sjølve. 
Men vi prøver å bli litt betre til det, seier Bergsvik.

Eg spør kva skilnad ho har gjort, korleis ho har prega institusjonen. 
Ho snakkar heller om gode prosessar, lagspel, føringar frå eigaren, til-
delingsbrev, strategiske planar.

– Det eg kan seie, er at høgskulen har vore i god vekst og utvik-
ling. Vi er ein god utdanningsinstitusjon og arbeider med å bli ein god 
forskingsinstitusjon. Eg har gjeve mitt bidrag, men i lag med mange 
andre.

– Den høge gjennomstrøyminga, dei gode karakterane: Kva er det de får 
til? Ikkje berre sei at de har flinke folk, det 
seier alle rektorar.

– Det er fleire grunnar. HiB ligg i stu-
dentbyen Bergen, det gjer oss attraktive. 
Studentane våre har jamt over gode ka-
rakterar frå vidaregåande. Og hos oss rår 
klasserommet og klasseeininga framleis. 
Eg trur det er bra, kvar student treng å 
bli sett. Eg seier gjerne ved semesterstart 
at det tener studentane til ære at dei vel 
utdanningane våre. Mange av yrka vi utdannar folk til, er ikkje så hippe 
eller høgtlønte. Men eg trur studentane vel å studere hos oss ut frå ge-
nuin interesse.2

Gjennomstrøyming er vel og bra og gjer styresmaktene glade. Men i 
rektorplattforma si har Bergsvik òg lagt vekt på danningsperspektivet. 
Danninga ho snakkar om, handlar ikkje berre om kunstfaga ved høgs-
kulen, om drama og musikk eller ein komande mastergrad i barne- og 
ungdomslitteratur.

– Vi ønskjer at studentane våre skal lære meir enn faget sitt. Dei skal 
skjøne at dei har eit samfunnsansvar, og at dei hører til i større saman-
hengar. Utdanninga her skal ikkje berre vere til eit yrke, det skal òg vere 
ei oppseding i demokrati og samfunnsengasjement.

– Ein versjon av danning er erkjenningsprosessen for den sjølvstendige, 
søkjande studenten som skal finne seg sjølv. Slik sett er det vel mindre skilnad 
på universitet og høgskular etter kvalitetsreforma?

– Universiteta har i alle fall ikkje noko monopol på danning. For 
meg handlar det å bli eit danna menneske om å ta samfunnsansvar 
og sjå seg sjølv i ein sosial samanheng. Vi skal oppdra til demokrati og 
etisk refleksjon, tone ned individualismen og tone opp fellesskapsfor-
pliktinga.

– Det å utdanne folk til å gjere nytte for seg kling nesten gammalmodig. 
Men å gjere ungdom til gagns menneske som kan gjere ein god jobb i samfun-
net, er vel av dei viktigaste oppgåvene ein kan ha?

– For meg er det heilt grunnleggjande. Og gagns menneske er eit 
godt uttrykk. Dette var noko av det som fekk meg til å byrje i høgskulen, 
seier Bergsvik.

– Da eg jobba som pedagogisk-psykologisk rådgjevar, var eg oppte-
ken av førebygging. Så kom eg til at om eg verkeleg skulle drive føre-
byggande arbeid, burde eg byrje ved Høgskolen i Bergen og utdanne 
førskulelærarar. Det er eit privilegium å få utdanne unge menneske 
som skal ta vare på den oppveksande slekta.

– Men målestokkane har endra seg. Lærar var noko av det høgaste mange 
flinke elevar kunne håpe på å bli. No har statusen falle, og det er mange kla-

gesongar over nivået til dei som 
blir lærarar i dag?

– Det er det. Og nokre av 
klagene må eg seie at vi ikkje 
kjenner oss att i. Sjølvsagt er 
nivået ujamt mellom lærar-
studentane. Men vi har veldig 
mange oppegåande studen-
tar som verkeleg ønskjer å bli 
lærar, dei er samfunnsenga-

sjerte og vil ut og gjere godt arbeid i eit viktig yrke. Eg skulle ønskt 
at læraryrket kunne få attende litt av den gamle statusen sin. Mange 
gonger har eg vore bekymra når lærarorganisasjonane har svartmåla 
yrket, det har somme stortingsrepresentantar gjort òg. Vi må tenkje 
over korleis vi omtaler læraryrket, seier Bergsvik.

Bergsvik er av dei som har prøvd å leve opp til tilrådinga frå Stjernø-
utvalet: færre og større einingar i Utdannings-Noreg. I 2009 sende HiB 
ut friarbrev til høgskulane i Sogn og Fjordane, Stord/Haugesund og 
Volda og foreslo å danne eit stort vestlandsk profesjonsuniversitet. Men 
det vart med flørten. Atterhalda frå dei tre andre var for store.

– Eg har stor forståing for at dei andre ville vere sjølvstendige insti-
tusjonar og kanskje var litt ottefulle fordi HiB er så mykje større. Men 
eg skulle ønskt vi kunne nådd fram med dette initiativet. Saman kunne 
desse høgskulane blitt ei sterk og god eining.

– Kva motivasjonar styrer vala til høgskuleleiarar når det er snakk om 
samanslåing eller universitetsambisjonar? Kven har de sterkast lojalitet til – 
nasjonen, regionen, dykkar eigen høgskule, dei tilsette, studentane?

– Det er eit dilemma. Det er eit mangfald av lojalitetar som ein må 
balansere mellom. Vi skal vere regionale, nasjonale og internasjonale, 
vi skal tene samfunnet og ivareta interessene til dei tilsette og studen-
tane.

– Men kva motiv har dei som vegrar seg mot samanslåing?

GAGNS MENNESKE
ELI BERGSVIK I SAMTALE MED PER ANDERS TODAL      

FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN

LENGE TENKTE ELI BERGSVIK AT DET VAR NOK Å DRIVE EIN SOLID HØGSKULE. 

1 Eli Bergsvik er 62 år gammal og har vore rektor ved Høgskolen i Bergen 
sidan 2003. Ho er utdanna pedagog ved Universitetet i Oslo. 1. august 
går ho av som rektor, og Ole-Gunnar Søgnen tek over.

2 Kva som er hipt, kjem sjølvsagt an på auga som ser. Studietilbodet til HiB 
spenner i alle fall breitt og djupt: helse- og sosialfag, lærarutdanning, 
ingeniør- og teknologifag, økonomi og administrasjon, medie- og kom-
munikasjonsfag – og dykking.

– Det er eit privilegium å få utdanne unge 
menneske som skal ta vare på den 

oppveksande slekta. 
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– Eg trur at folk er opptekne av sin nære region og av det å vere 
ein sjølvstendig institusjon i regionen. Det er vanskeleg å gje frå seg 
sjølvstende. Det er betre å vere herre i eige hus enn å vere leiglending, 
seier Bergsvik. 

– Når det gjeld fusjonar, har det vore mindre av dei på Vestlandet enn 
elles i landet. Eg lurer iblant på om vi er oss sjølve nok her vest. Kanskje 
vi ikkje er så gode til å sjå oss sjølve som ein del av fellesskapen. Eller 
kanskje er det berre ein skepsis til for store einingar. Det å bruke tid på 
samanslåing krev òg ressursar, økonomisk og mentalt.

– Kva er det da med Vestlandet som gjer folk meir resistente mot sa-
manslåing? Er det geografi, topografi eller kultur?

– Eg veit ikkje. Ein del forsøk på å få til regionalt samarbeid på andre 
felt har òg mislukkast på Vestlandet. Om det er noko med den vest-
landske identiteten som gjer oss steile? Eg er ikkje sikker, men eg trur 
vi har alt å tene på å samarbeide. Med all industrien og all verdiska-
pinga her på Vestlandet tilseier det at vi kan få til forsking, utdanning 
og innovasjon som er viktig nasjonalt òg, om vi går saman om det. 
Bergsvik har hevda at det blir gjeve for lite statleg pengestøtte for å mo-
tivere til samanslåing og samarbeid i dei såkalla SAK-prosessane.

– Men treng ein å belønast så veldig for å gjere fornuftige ting? På andre 
sida: Om samanslåing ikkje er fornuftig, bør ein vel ikkje gjere det same kor 
stor gulrota er?

– Det siste er eg absolutt samd i. Og smått kan vere godt, ein treng 
ikkje ha store einingar. Men om målet verkeleg var å setje i verk forslaga 
frå Stjernø-utvalet, burde ein ha brukt sterkare økonomiske verkemid-
del. For samanslåing kostar, slike omstillingsprosessar er forferdeleg 
krevjande.

Tidlegare tankar om samanslåing med Universitetet i Bergen ligg òg 
døde. Slik ting no ser ut, må HiB byggje seg opp til å kunne bli univer-
sitet på eiga hand. Universitetsambisjonen vart vedteken i 2008. Men 
da regjeringa i fjor varsla at ho ville heve krava for nye doktorgradspro-
gram, vart vegen til målet mykje lengre. Bergsvik reagerte skarpt på 
endringa av spelereglane. Og ho har ei klar oppfatning om kva som 
ligg bak.

– Det skal sjølvsagt stillast kvalitetskrav for å bli universitet, men 
kravet om fire doktorgradar er eit særnorsk fenomen. 3 Eg trur styres-
maktene i Noreg lyttar meir til dei gamle universiteta enn til høgsku-
lane. Det har alltid vore kamp mot nye universitet: I København ville 
dei ikkje at det skulle opprettast universitet i Oslo, UiO sette seg imot 
opprettinga av Universitetet i Bergen, og da Tromsø skulle få universi-
tet, var dei etablerte universiteta negative. Så kan ein reflektere over kva 
det handlar om. 

– Eg skjøner at universitetsstatus ville gjort HiB til ein meir attraktiv og 
mangfaldig arbeidsplass med større armslag. Men om vi tenkjer ut frå nasjo-
nal arbeidsdeling, kunne de jo berre konsentrere dykk om å få til drivande 
gode profesjonsutdanningar?

– Men det er det vi vil! Ved å byggje opp master- og doktorgradar 
kan vi reindyrke profesjonane gjennom forskingsbasert utdanning. 
Universitetsstatusen er ikkje noko mål i seg sjølv, men må kome som 
resultat av at vi blir betre på det vi 
alt driv med. Det er viktig å byggje 
opp master- og doktorgradar kring 
profesjonane, ikkje berre innanfor 
fagdisiplinane. Høgskulane har sin 
eigen kunnskapsbase, og det er dei 
som best kan drive profesjonsutvi-
klande forsking.

Bergsvik forsikrar at det ikkje er snobberi eller ønsket om høgare 
status som ligg bakom ambisjonen om å bli universitet.

– Eg tenkte i mange år at det var bra nok å vere berre ein solid høg-
skule. Men som universitet vil vi få råderett til å opprette og leggje ned 

studium slik vi vil. Det er frustrerande å måtte gå gjennom søknads-
kverna kvar gong ein skal opprette nye mastergradar. Ein tilsett her som 
streva med ein søknad til Nokut sa nyleg til meg: «Berre dette arbeidet er 

grunn nok til å bli universitet!» Det 
handlar om å vere herre i eige hus.

Mindre grunnleggjande, men ir-
riterande nok: Høgskulenemninga 
er i seg sjølv eit problem. I utlandet 
skjøner ikkje folk kva ein høgskule 
er for noko, fortel Bergsvik.

– På engelsk heiter det «university college», og det er «college»-om-
grepet folk hengjer seg opp i. I USA trur dei ofte at vi er ein forskule til 
universitetet. I Kina har eg opplevd at folk oppfattar HiB som ei under-
avdeling ved eit universitet. Det er inga forståing for dette omgrepet.

– I kjøtvekt er HiB større enn til dømes Universitetet i Nordland. Kva 
synest du om at somme høgskular har skreddarsydd opplegget sitt slik at dei 
så vidt oppfyller universitetskrava?

– Når spelereglane er som dei er, har eg forståing for det. Den sjølv-
råderetten ein får som universitet, er viktig. Om vi hadde omfordelt 

– Det er ein maktkamp og ein kamp om 
ressursar mellom universitet og høgskular. 

Vi treng like vilkår i konkurransen.

3 Eli Bergsvik er frustrert over dei skiftande politiske signala på dette punk-
tet. Ho viser til at Arbeidarpartiet i 2000 foreslo at eitt doktorgradspro-
gram kunne vere nok til å bli universitet, men dette fekk ikkje 
gjennomslag i Stortinget. 
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ressursane våre, kunne vi ha nådd målet om å bli universitet ganske 
fort. Men eg trur ikkje på den lina. Vi må ha gode grunnar for det vi gjer.

HiB skal no drive oppbygging av fire doktorgradar og strevsam 
framdyrking av stipendiatar for å nå målet. Bergsvik meiner staten godt 
kunne hjelpt til meir i det strevet.

– Tildelinga av forskingsmidlar til universitet og høgskular er svært 
urettvis. Skal vi kunne nå måla dei har sett opp, må vi få midlar til fleire 
stipendiatar og få lov til å ha postdoktorstillingar. Det er ein maktkamp 
og ein kamp om ressursar mellom universitet og høgskular. Vi treng 
like vilkår i konkurransen. I dag er vi verken likestilte eller likeverdige. 
 
Det er neppe med lett hjarte at Bergsvik kritiserer politikken til den 
raudgrøne regjeringa. Ho har svært lang fartstid som SV-medlem og 
har representert partiet i kommunestyre og på fylkestinget. Men ho 
meiner likevel SV har klart å prege utdannings- og forskingspolitikken 
på positive måtar.

– Du ser det til dømes i siste forskingsmeldinga, der SV har bidrege 
til å bringe inn perspektiv på globale samanhengar, fattigdom, likeverd 
og utvikling. Og eg ventar at den neste meldinga får fram verdien av 
forsking ved høgskulane betre. Men det såkalla kvileskjeret – det var 

ikkje til å forstå at dei kunne våge det.
– Det har blitt lettare å vere SV-ar og høgskulerektor no enn det var under 

Øystein Djupedal?
– Det er heilt sikkert. Tora Aasland har nok hatt ein annan legitimitet 

i sektoren. Ho framstår truverdig i det ho gjer. Eg er nok ikkje like over-
tydd som ho er, om at «soft styring» er tingen. Men ho verkar overtydd 
sjølv, og ho arbeider godt for sektoren.

– Du ville vore fastare i klypa om du var statsråd? 
– Eg ville nok lagt litt sterkare føringar, ja.
Den politiske erfaringa har kome til nytte i rektorrolla, meiner Bergsvik. 
– Å vere rektor handlar mykje om å vere politikar. Og eg har alltid 

vore samfunnsengasjert. Vi må ikkje berre tenkje på vår eigen sektor, vi 
må sjå utdanning i ein større samanheng. Nelson Mandela har sagt at 
utdanning er det mektigaste våpenet vi har til rådvelde for å endre verda.

– Og den apartheid du kjempar mot, er skiljet mellom universitet og høg-
skular?

– Kanskje det. Eg forstår ikkje heilt at vi skal ha dette skiljet, eg gjer 
ikkje det. Universiteta minner meg iblant om kua som gløymde at ho 
hadde vore kalv. n
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FELTRAPPORT

Jakta på dei beste ideane

Prosjekt: «Idea Work» – eit kompetanseprosjekt for næringslivet. Institusjon: Sintef  Teknologi og samfunn. Fagretning: Organisasjonsteori, 
kreativitetsforsking, antropologi, praksisteori, psykologi. Finansiering: Programmet Brukarstyrt innovasjonsarena (BIA) i Forskingsrådet og 
fem deltakande bedrifter. Metode: Aksjonsforsking. Publiseringsform: Blant anna eit tital artiklar i internasjonale tidsskrift og handbøker, 
to bøker, to doktoravhandlingar. Uunnverlege verktøy: Videokamera, skissebok, bilete. Ny kunnskap: Har etablert ein ny terminologi for 
å beskrive kva som skjer når bedrifter som jobbar med idéarbeid, meiner dei er på sitt beste. 

Kven: Sintef-forskarane Arne Carlsen, Gudrun Larsgard 
Rudningen og Aina Landsverk Hagen

Kva: Finne ut kva som kjenneteiknar idéarbeid på sitt beste i 
fem svært ulike bedrifter 

Korleis: Bruk av observasjon, intervju og diskusjon for å 
utvikle og vidareføre idear i praksis

Av Johanne Landsverk  Foto: Anne Elisabeth Næss

– Ein del av doktorgradsarbeidet mitt er å 
finne ut  korleis idear oppstår i eit fellesskap, 
seier Aina Landsverk Hagen (t.v.) som her 
observer arkitektar i Snøhetta. 
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Skissemodell laga av Snøhetta i ein tidleg fase av idéarbeidet med Barcode, eit byggeprosjekt i Bjørvika i Oslo. 

– Det er godt å vere tilbake, seier Aina Lands-
verk Hagen, som tek doktorgrad på idéarbeidet 
i Snøhetta. No er ho på besøk i arkitektkonto-
ret på Vippetangen i Oslo, der ho tidlegare har 
opphalde seg i mange månader i strekk. Med 
ein eigen pult blant arkitektane har ho obser-
vert, delteke i bursdagsfeiringar og vore vitne 
til kompleks problemløysing i store team på 
leiting etter det sjenerøse konseptet.

Doktorgradsarbeidet hennar er ein del av 
forskingsprosjektet «Idea Work» ved Sintef 
Teknologi og samfunn.

– Snøhetta er ei av fem norske bedrifter som 
deltek i prosjektet. Målet er å finne ut korleis 
idéarbeid ser ut når det er på sitt aller beste. Det 
handlar om korleis idear oppstår i eit fellesskap, 
korleis ideane blir utvikla, og ikkje minst kva det 
er som får nokre idear til å vare gjennom åre-
lange prosessar, seier Landsverk Hagen.

Vil finne dei beste
Prosjektleiar Arne Carlsen ved Sintef fortel at 
det har vore viktig å bruke ordet idéarbeid i sta-
den for kreativitet.

– Vi har ønskt å avmystifisere omgrepet 
kreativitet, som i internasjonal forsking gjerne 
er knytt til det individuelle og til myten om det 
einsame geniet. Idéarbeid går føre seg i alle 
organisasjonar, ikkje berre i kreativ industri, 
og vi ville utforske kva folk i organisasjonar 
gjer i kvardagen når dei er kreative i lag, seier 
Carlsen.

Han fortel at «Idea Work» er eit stort og 
omfattande kompetanseprosjekt som har gått 
over tre og eit halvt år. Prosjektet blir avslutta 
i juni.

– Det starta med at nokre bedrifter var inter-
esserte i å lære meir om kva som gjer dei krea-
tive i kvardagen. Då vi spurde kven dei ønskte 

å lære saman med, var det fleire som peika på 
Snøhetta, som er svært gode til å utvikle idear 
i fellesskap. Målet har vore å lære av bedrifter 
som verkeleg er gode, og finne ut kva som skil 
dei beste frå dei middelmåtige når det gjeld 
praksis for idéarbeid.

I tillegg til Snøhetta har advokatkontoret 
Thommessen, SpareBank 1, analysefirmaet 
Point Carbon og leiteverksemda i Statoil del-
teke i prosjektet. 

– For ei bedrift som Statoil er det avgjerande 
å tenkje kreativt for å klare å finne olje. Sjefs-
geologen i selskapet har uttalt at funnraten har 
auka som følgje av samarbeidet, og faktisk kan 
vi peike på minst eitt oljefunn som var ei di-
rekte følgje av ein workshop i dette prosjektet, 
seier han. 

– Korleis gjekk dette til?
– Ideen kom som resultat av ein workshop 

der fleire geologar jobba i lag, og seinare vart 
ideen ført vidare i bedrifta.

Fann ti fellestrekk 
Sintef-forskarane har sjølve delteke aktivt i pro-
sessen. 

– Dette er ei form for aksjonsforsking, der 
vi går i tett interaksjon med dei vi forskar på. 
Metodisk nyttar vi blant anna intervju og del-
takande observasjon. Vi analyserer og sam-
anliknar idéarbeid i ulike team i bedriftene 
og også mellom bedriftene. Det typiske er at 
vi må gå fleire rundar der vi presenterer møn-
ster i idéarbeidet slik det fungerer på sitt beste, 
for deltakarane i bedriftene. Dette er seansar 
der dei sjølve må vere med og setje ord på kva 
dei meiner skjer i idéskapingsprosessen, seier 
Carlsen. 

Han fortel at det har vore viktig å gje delta-
karane i prosjektet eit språk. 

– Vi har innført termen drivarar («drivers»), 
det vil seie kvalitetar som er til stades når idé-
arbeid er på sitt beste. Kvar bedrift har fått sitt 
eigen kortstokk av slike drivarar, og så har dei 
samanlikna korta med kvarandre, for å sjå kva 
for kvalitetar som går att hjå fleire. 

Forskarane har til no identifisert ti slike 
gjennomgripande kvalitetar som går att i alle 
dei fem bedriftene. Ein av desse er evna til å 
kunne yte skapande motstand, det vil seie å 
kunne bruke tvil, overrasking og kritikk som 
reiskap i idéarbeidet.

– Må kunne ta på ideane
Eit anna fellestrekk som forskarane oppdaga, 
er kor viktig det fysiske er for idéskapingspro-
sessen.

– Teikning, skissering og gestikulering er 
overraskande sentralt for idéarbeidet, også der 
folk bruker mykje tid framfor datamaskina, 
eller kanskje nettopp difor. Å kunne materia-
lisere ideen på eitt eller anna vis er viktig for 
alle bedriftene. Og når det nærmar seg eit gjen-
nombrott i eit idéarbeid, har vi sett at deltaka-
rane begynner å skissere og intensiteten på 
gestikuleringa og rørslene aukar. I dette pro-
sjektet har PowerPoint eit heller dårleg rykte. 
Folk må kunne ta på ideane i lag, til dømes 
modellar, skisser og teikningar.

– Er de overraska over at det er så mange 
like funn i dei fem bedriftene?

– Ja, i utgangspunktet trudde vi jo at mykje 
var felles, men dei var endå meir like enn vi 
trudde. Til dømes var vi litt overraska over at 
trongen til undring og ulike former for leik in-
tegrert i det daglege arbeidet er ein så tydeleg 
og viktig del av arbeidsprosessen hjå alle.

– Kva for tankegods er det de bygger på i 
prosjektet? 
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FELTRAPPORT

– Vi er inspirert av ein tradisjon innan krea-
tivitetsforsking, som i dag er veksande, og som 
har røter i både antropologien, pragmatismen 
og organisasjonsvitskapen. Det handlar om å 
forstå praksis og setje ord på det på måtar som 
er meiningsfulle ikkje berre for andre forska-
rar men også for praktikarane. 

Har filma idéprosessen 
I prosjektet jobbar fleire antropologar, ein psy-
kolog og ein filosof saman med organisasjons-
teoretikarar. 

– For meg som sosialantropolog har det vore 
flott å oppleve respekten for og prioriteringa av 
den antropologiske metoden, der forskaren er 
til stades i kvardagen som ein deltakande ob-
servatør, seier Landsverk Hagen.

Ho har observert arbeidet og kvardagshen-
dingane både på Snøhettas kontor i Oslo og på 
Manhattan i New York.

– Filosofien til Snøhetta om at alle er like 
viktige i ein samtale, og at alle idear ein ut-
viklar, er felles, gjer det spesielt spanande å 
samanlikne idéutviklinga i den norske og den 

amerikanske avdelinga av arkitektfirmaet, 
seier doktorgradsstudenten, som no er godt i 
gang med skriveprosessen.

– Eg har mengder med videoopptak frå 
møte og diskusjonar, i tillegg til feltnotat og in-
tervjudata. Observasjonane og filmmaterialet 
la også grunnlaget for dei første såkalla driva-
rane eller kvalitetane vi oppdaga var viktige i 
Snøhetta. I diskusjonane etterpå vart det blant 
anna peika på at rask prototyping var ein viktig 

kvalitet, det vil seie at modellar og skisser av 
ulike løysingsforslag kjem fram svært tidleg i 
prosessen, seier Landsverk Hagen. 

Kjenner seg att 
Seniorarkitekt Marianne Sætre i Snøhetta sy-
nest det har vore interessant med dei nye om-
grepa som vart presentert i prosjektet. 

– Det var spanande då forskarane, etter å 
ha observert prosessane våre over lengre tid, 
introduserte ulike kreative fenomen som over 
tid gjentek seg i det daglege arbeidet vårt. Vi 
kjende oss veldig godt att, seier ho. 

Eit gjentakande trekk i Snøhetta er evne til å 
yte ideane motstand og kritikk. 

– For oss er det også svært viktig med frigje-
rande latter. Det å kunne le saman fører til ei 
frigjering av tanken, seier ho.

Sætre trur deltakinga i prosjektet har ført til 
større bevisstgjering rundt kommunikasjon. 

– Vi har vår eigen måte å jobbe på i Snø-
hetta som fungerer godt, men denne proses-
sen har ført til at vi lettare kan kommunisere 
om det som faktisk føregår, seier Sætre. n

Sintef Teknologi og 
samfunn

 ▪ eit tverrfagleg forskingsinstitutt innan 
teknologi og samfunnsfag 

 ▪ har sju avdelingar med 270 medarbei-
darar i Oslo, Bergen og Trondheim

 ▪ forskargruppa Kunnskaping forskar på 
kunnskap og kreativitet i organisasjo-
nar 

 ▪ «Idea Work» er eitt av fleire prosjekt i 
forskargruppa

Prosjektleiar Arne Carlsen (t.h.) og forskar Gudrun Larsgard Rudningen grupperer og samanliknar kvalitetar som går att i dei fem bedriftene. 
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Luftskipet «Norge» forlater Ny-Ålesund på Svalbard 11. mai 1926. Foto: Norsk polarinstitutt. 
Dette var starten på luftskipferden til Roald Amundsen og Umberto Nobile over Nordpolen. De 
landet i Teller i Alaska, og dette var første gang et luftskip fløy fra Europa til Amerika over Arktis. 
Luftskipet var bygget i Italia av ingeniøren og offiseren Nobile. Det var 106 meter langt og hadde 
en bæreevne på 9500 kg. Besetningen omfattet 16 mann samt Nobiles hund! 
Kilder: Polarinstituttet og Wikipedia. Polarinstituttet har leid ut bildet til Forskerforum. 
Instituttets fotosamling består av totalt 90 000 fotografier fra polare strøk. Deler av samlinga er 
digitalisert og tilgjengelig på internett: www.sivert.npolar.no/fotoweb/.
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FORSKERNES STØTTERFORSKERNES STØTTER

– Å beherske datateknologi er en basisferdighet, på linje med å lese 
og skrive, mener IKT-pedagog Hanne Schou Røising og 

førstekonsulent Lars Vemund Solerød. (Foto: Anne Elisabeth Næss)

– Hvorfor stopper Forsknings-
Norge uten IT-medarbeidere?
– Uten IT hadde man ikke hatt noe 
verktøy å jobbe på. I dag ville du 
ikke tatt fram ruteark og begynt å 
regne eller skrevet en rapport for 
hånd.

– Hvilke forskere irriterer dere mest?
– De som tror vi har løsningen på alt. 
Vi eier jo ikke systemene vi drifter, og 
må stort sett ta dem som de er.

Serie: Vitenskapelig ansatte er bare én yrkesgruppe 
i akademia. Hva gjør de andre?
Denne gangen: IKT-medarbeidere
Neste nummer: Universitetsbibliotekarer

IKT- medarbeidere
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– Nitti prosent av det vi rykker ut til, er veldig enkle 
problemer. Det kan for eksempel være noen som har 
«slettet internett»… Ja, altså slettet snarveien til nett-
leseren, smiler Lars Vemund Solerød, førstekonsulent 
ved IT-drift ved Høgskolen i Østfold.

Langt framme i IT-løypa
Og ja, han kan smile, han, tenker nok mange viten-
skapelig ansatte, når de forsøker å lære seg nok et pro-
gram som har blitt innført fra sentralt hold, og som 
alle nå bare må bruke.

– Det er ofte basisforståelsen folk sliter med. Det 
handler om å forstå for eksempel filbehandling som 
sådan, uavhengig av hvilket system det er snakk om. 
En del, særlig fra den litt aldrende gruppen ansatte, 
mangler den helt grunnleggende kunnskapen om 
data, mener Solerød.

Han har en bachelor i IT og økonomi og er en av 37 
ansatte ved IT-drift. Der har de nok å gjøre. Høgsko-
len i Østfold er blant annet langt framme både når det 
gjelder opptak og såkalt «streaming», det vil si direk-
teoverføring av for eksempel forelesninger.

– Vi er vel blant dem som har flest timer opptak nå 
siste år, takket være den gode infrastrukturen vi har, 
og noen ildsjeler. Vi har dessuten vært med på å bygge 
opp NRKs og Stortingets nettjenester.

Alt i ett virtuelt rom
Det er likevel læringsplattformen Fronter som tar mest 
av Solerøds tid.

– Vi hadde et annet system inntil januar i fjor. Men 
ettersom vi er på vei inn i Oslofjordalliansen med høg-
skolene i Buskerud og Vestfold, tok vi i bruk samme 
system som de allerede hadde. Jeg sitter mye og lærer 
opp de ansatte, som igjen lærer det bort til studentene, 
forteller Solerød.

Hanne Schou Røising er IKT-pedagog ved Avdeling 
for helse- og sosialfag fagansatt. Hun bruker mye tid 
på å initiere bruk av Fronter for andre fagansatte.

– Vi sender omtrent ikke e-post til studentene lenger. 
De logger seg oftere inn på denne plattformen enn hva 
de gjør på e-posten. Ved å ha ett virtuelt rom der man 
samler alle emnebeskrivelsene, oppgavene, studiepla-
nene og beskjedene, finner studentene informasjon lett 
og så rydder vi tid for studentene som de i stedet kan 
bruke på å studere. Slike læringsplattformer åpner dess-
uten for muligheter vi tidligere bare kunne drømme 
om, spesielt når det gjelder deltids- og nettstudier. Nå 
kan man sitte og snakke sammen inne i systemet, se 
forelesninger og møtes som grupper, sier Røising.

Erstatter ikke klasserommet
Hun understreker at basisen ved høgskolen fortsatt er 
tradisjonell klasseromsundervisning, selv om opptak 
av mange forelesninger legges ut på nettet i etterkant.

– Og nei, det kommer ikke færre studenter på fore-
lesningene fordi om de kan se dem på nett etterpå, 
påpeker hun.

– Foreleseren gir kanskje enda mer av seg selv når 
forelesningen skal tapes, og studentene føler seg muli-
gens mer forpliktet til å møte opp, tror Solerød.

Hanne Schou Røising er egentlig vernepleier, men tok 
en master i IKT og læring, etter ønske fra arbeidsgiver.

– Høgskolen skjønte at dette var en kompetanse vi 
etter hvert ville trenge. Jeg hjelper til med å få Fronter 
til å fungere for de ansatte, men jeg ringer selv IT-drift 
om jeg trenger teknisk-administrativ hjelp, understre-
ker hun.

Teknikk til besvær
– Skal du få til en god faglig aktivitet på høyskoler og 
universiteter, er du avhengig av gode støttefunksjoner. 
Det studenter synes er mest irriterende av alt, er når 
det går med 10–15 minutter av en forelesning til å få 
tekniske ting til å fungere, slik som for eksempel over-
head og PC. IT-folkene blir nok lei av de fagansatte 
som ikke skjønner mer av mikrofoner, lyd og lys, mens 
de fagansatte blir lei av at ikke IT legger forholdene 
bedre til rette for dem, sier Røising.

Den største utfordringen er likevel å få folk til å 
faktisk bruke tid på de ulike e-læringsverktøyene og se 
nytten av dem.

– Dagene er så travle for de fleste! Selv når vi tilbyr 
kurs på bare 1–2 timer om nyttige, praktiske verktøy, 
kommer det ingen, for man greier ikke å rydde tid til 
slikt. Det blir lett til at vi flyr og banker på dører og for-
søker å få med folk, sier Hanne Schou Røising.

Lite kred for nettbruk
Lars Vemund Solerød mener at dagens publiseringssys-
temer for forskning er altfor lukkede og ekskluderende.

– Mange faglig ansatte er faktisk ivrige brukere av 
nettet på ulikt vis, uten å få noe som helst uttelling for 
det. Vi har for eksempel en som arbeider med mar-
kedsføring, og som driver sin egen engelskspråklige 
blogg om temaet. Den får han ingen poeng for, men 
han får mange treff og mye reklameinntekter! Det som 
gir prestisje og penger for forskerne, er ikke de kana-
lene som når flest brukere. Kanskje vi må begynne å 
telle annerledes? Du må jo kunne bli funnet gjennom 
Google og andre søkeverktøy enn de akademiske, sier 
Solerød.

Teknologipusherne
Så lenge teknikken funker, er livet en fryd. Men så finner du plutselig 
ikke den fila du nettopp lagret.

Av Siri Lindstad

Når hadde du 
sist nytte av en 
IT-medarbeider?

SIGRUNN HOLBEK SøRBYE
Førsteamanuensis, Institutt 
for matematikk og statistikk, 
Universitetet i Tromsø
– Det var en IT-medarbeider 
som ordnet en ny datamas-
kin til meg for et par måne-
der siden. Ellers er det alltid 
godt å ha noen å spørre når 
det oppstår større eller min-
dre dataproblemer.

TERJE EMIL FREDWALL
Stipendiat, Institutt for 
religion, filosofi og historie, 
Universitetet i Agder
– For et par måneder siden 
fikk jeg en ny bærbar PC 
gjennom IT-avdelingen vår. 
Jeg er nok stort sett selvhjul-
pen, men når jeg har hatt 
spørsmål, har IT-medarbei-
derne vært gode til å hjelpe.

ANNE MATHISRUD SøREBø
Førstelektor, Avdeling for 
økonomi og samfunnsviten-
skap, Høgskolen i Buskerud
– Nylig skulle jeg undervise i 
statistikkverktøyet SSP. Dette 
var ikke lagt inn på PC-ene på 
datarommet, og da hjalp de 
meg med å få installert det, 
siden jeg ikke hadde tilgang 
selv.



10 kjappe

Togtenkjaren
– Kva jobbar du med no?
− Oppsummering og rapportering til Miljøverndepartementet etter fire 
års jobbing med Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet.

− Kor tenkjer du best?
− På toget, eg er ein ihuga togbrukar både på dag- og nattestid.

− Kva er den viktigaste fagboka for deg?
− Eg må slå eit slag for Norsk arkeologisk leksikon, som er god å ha når 
jernteppet senkar seg.

− Kva er tabu der du jobbar?
− Å ikkje bidra til fellesskapet i avdelinga. Vi har mange faglege og so-
siale treffpunkt der alle tar eit tak etter tur.

− Kva skal til for å verte ein god rådgjevar hjå Riksantikvaren?
− Å vere interessert i kva kollegaer jobbar med, og nytte høvet, om det 
byr seg, til å gjere gode koplingar som gjer at vi får synergieffektar.

− Kven er den beste læraren du har hatt?
− Trygve Vik på Ski gymnas. Lektor i norsk og historie − og lokalhisto-
rikar, særleg kjent for busetjingshistoriske studium og bygdebøker frå 
Follo-distriktet.

− Dersom du måtte velje deg eit anna fagfelt, kva ville du ha falle ned 
på?
− Kjemikar, som er den første utdanninga eg har. Men så vart det mykje 
meir moro med arkeologi.

− Om du var forskings- og høgare utdanningsminister, kva enkelttiltak 
ville ha vore viktigast for deg å få gjennomført?
− Eg ville oppmode kommunane om å tilsetje folk med høgare utdan-
ning. Det er nyttig for både arbeidsgjevar og arbeidstakar, sjølv om det 
kanskje kostar litt meir.

− Kor var du EU-avstemmingskvelden 1994?
− Eg sat nok heime og forsøkte å forklare ein 14-åring kvifor vi skal en-
gasjere oss i europeiske spørsmål sjølv om vi har valt å ikkje delta fullt 
ut som medlem.

− Kva vil du lese meir av i Forskerforum?
− Eg synest bladet har vorte veldig bra med ei passe blanding av fag og 
fagforeiningsstoff. Og så er eg veldig glad i dei gamle bileta − og quizen.

Av Kjetil A. Brottveit

20 nøtter
1. Kva kan måleininga minutt beskrive, forutan tid?
2. Kva heiter mannen i Det gamle testamentet som mister både rik-

dom, barn og helse når Gud set han på prøve?
3. Kven var partileiar i Høgre før Erna Solberg?
4. Kva er bedøvingsmidlet dinitrogenoksid (N

2
O) betre kjend som?

5. Kva heitte oppvekstfilmen som svenske Lukas Moodysson slo gjen-
nom med i 1998?

6. Kva for forskingsinstitutt er Gudmund Hernes tilknytt og Jon 
Hippe dagleg leiar for?

7. Kor i verda finn vi Hadrians mur?
8. Kva heiter black metal-bandet der Sigurd Wongraven har vore  

vokalist i snart tjue år?
9. Kor vart fredsavtalen mellom Egypt og Israel i september 1978 

inngått?
10. Kva vart lansert av Norges Røde Kors og Den Norske Turistforen-

ing etter påska 1967, då 18 menneske omkom i fjellet?
11. Korleis kom grekarane seg innanfor Trojas murar under trojanar-

krigen, ifølgje legenda?
12. Kva heiter dagsavisa som blir utgitt på Lillehammer?
13. Kva heitte rollefiguren til Geir Børresen i barne-TV-serien Sesam 

stasjon på NRK?
14. Kven var det Zinedine Zidane skalla ned i VM-finalen mellom 

Frankrike og Italia i 2006?
15. Det stod 1–1 etter ordinær tid i same kamp. Kven scora måla?
16. Kva heiter den svenske statlege energiprodusenten som også sat-

sar stort i Tyskland?
17. Kor mange liter utgjer eit fat olje (margin: 5 liter)?
18. Kva for to nordmenn gjekk i 1990 til Nordpolen frå Ellesmereøya i 

Canada utan hundar og forsyningar på vegen?
19. Kven var sjef for tyske SS frå 1929 til 1945?
20. Kva for tre instrument inngår normalt i ein strykekvartett?

Svar:
1. Vinkel (i astronomien)
2. Job
3. Jan Petersen
4. Lystgass (eller lattergass)
5. Fucking Åmål
6. Fafo
7. I Nord-England
8. Satyricon
9. Camp David (i Maryland, USA)
10. Fjellvettreglane
11. Dei gøymde seg i ein hol trehest
12. Gudbrandsdølen Dagningen
13. Max Mekker
14. Marco Materazzi
15. Zinedine Zidane og Marco Materazzi
16. Vattenfall
17. 158,99 liter
18. Børge Ousland og Erling Kagge
19. Heinrich Himmler
20. Cello, bratsj og fiolin

Sissel Carlstrøm
Medlem nummer 40067274 i 
Forskerforbundet
Stilling: seniorrådgjevar
Utdanning: cand.philol. i nor-
disk arkeologi
Første stilling etter utdan-
ning: kultursjef i Hemsedal 
kommune
Karrieremål: pensjonist. Då 
skal eg ut på tur i skog og fjell 
og registrere kulturminne og 
leggje dei inn i den nasjonale 
databasen Askeladden.

Kva heitte oppvekst-
filmen som svenske 
Lukas Moodysson slo 
gjennom med i 1998?
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LEDER

LEDER  KRONIKK  DEBATT  BØKER
Send kronikkforslag til kjetil.brottveit@forskerforum.no. Kronikkens lengde må ikke overstige 10 000 tegn, inkludert mellomrom. 

Bidrag som trykkes honoreres med kr. 2.000,–. Innlegg må være maksimum 2000 tegn. De blir ikke honorert.

Det skjer ein gong i året: Folk med ljost, 
mørkt, raudt eller grått hår kjem til landsrå-
det i Forskerforbundet på Hotel Bristol i Oslo. 
Oppdraget er ikkje å avgjere noko, men gje råd 
til hovudstyret i Forskerforbundet. Eg skriv til 
de som ikkje var der 14. og 15. mars. De som var 
der kan ta meg i feil.

Klart Universitetet i Oslo er her. Dei ti stør-
ste lokallaga er sikra plass i landsrådet. Men 
dette er eit lite stykke Noreg. Det høgare ut-
danna Noreg er mangfaldig, her møter sen-
trum periferi, organisatorisk og geografisk. 
Arkiv, bibliotek og museum er representerte, 
samt sjukehus, forskingsinstitutt og kommu-
nar. Folk frå Riksantikvaren, Akershus univer-
sitetssjukehus, Misjonshøgskulen og Univer-
sitetet i Nordland er til stades.

Mange er garva landsrådstravarar, men 
nokre fjes er nye. Kvifor er dei her? Kvifor 
forskar dei ikkje heller? Eller arkiverer, admi-
nistrerer, biblioserer? For å henge med, bør 
utval, utgreiing og høyring ikkje 
vere ukjende omgrep. Forskerfor-
bundet kan ikkje bøye unna for 
prosessar som er demokratiske på 
det beste, men framandgjerande 
og trenerande på det verste. Skal 
ein klare å vere eit lite tannhjul i 
det større tannhjulet til forbundet, 
må ein vere uthaldande. Ikkje desse 
to dagane i mars, men i det lange 
løpet, i dei små kampane. Dette er 
ei hylling av den ukjende delegat.

Svingar det i år? Eg har vore på 
nokre landsråd, og veit at det òg kan vere stille. 
Den ukjende delegat, som altså ikkje er heime 
og forskar eller administrerer, har fått sakspa-
pir på førehand, men kva skal ein meine om 
alt? Leiar i hovudstyret Bjarne Hodne kan defi-
nere, og han innleiar med å oppsummere kva 
kampar forbundet deltek 
i no. Her er nokre av dei, i 
brutalt nedredigert form. 
For mange er mellombels 
tilsette: Rindal-utvalet ut-
greidde i fjor mellombelse 
tilsettingar ved universitet 
og høgskular. Utvalet fø-
reslo tiltak for å redusere 
bruken av slike tilsettingar. 
Høyringsrunden om rapporten er avslutta og 
til handsaming hjå Kunnskapsdepartementet. 
Det er for lita tid til å forske: Arbeidsforskings-
instituttet skal på oppdrag frå Forskingsrådet, 
som i sin tur har oppdraget frå Kunnskaps-

departementet (eg trur denne setninga òg av-
dekkjer eit lite stykke Noreg) gjere ei tidsbruks-
undersøking blant vitskapleg tilsette. Korleis 
fordeler arbeidstida seg mellom forsking, 
undervising og andre oppgåver? Løna er for 
dårleg: Personaldirektøren i 
staten har gjort det klart at 
frontfaget gjeld i år som før 
− lønsutviklinga i konkur-
ranseutsett industri legg 
føringar på lønsutviklinga 
i offentleg sektor. Det ser 
ikkje ut til å verte lettare å 
redusere lønsgapet mellom 
det private og det offent-
lege. Men no er doktorgradskandidatar mindre 
økonomisk rettslause enn før: Kandidatar som 
ikkje er ferdige etter at stipendet har gått ut, 
har ikkje fått trygd dersom dei framleis har ar-
beidd med avhandlinga, sjølv på kveldstid. No 
har Arbeidsdepartementet lytta til argumenta 

til Forskerforbundet og instruert 
Nav til å endre praksis. (Dette er 
ein seier for Forskerforbundet. Les 
meir om saka på side 8.)

Fyrste dag har elles to hovu-
demne: pensjon og fusjon. Sjeføko-
nom Erik Orskaug frå Unio fortel 
om pensjonsordninga i offentleg 
sektor, som vart forhandla fram i 
2009. Heller ikkje denne gongen er 
det lett å forstå dei ulike pensjons-
modellane og overgangsordnin-
gane, men dette får han fram: Unio 

er ikkje lystne på omkamp. Kva vil landsrådet 
be hovudstyret gjere med saka? Det verkar 
lettare å absurd å be om råd frå ei forsamling 
som, dersom dei ikkje er overmenneske, knapt 
kan kjenne seg kvalifiserte til å meine noko om 
denne jungelen. Det er her den ukjende dele-

gaten gjer det einaste 
fornuftige, og derfor 
nærmar seg heltesta-
tus: Han seier ikkje 
noko.

Fusjonstemaet er 
enklare. Men fører 
fusjonane til betre 
forsking og studietil-
bod? Innleiar Svein 

Kyvik frå Nifu meiner større einingar ikkje 
nødvendigvis fører til meir fagleg samarbeid 
innanfor institusjonen – i ei tid då dei næraste 
faglege sparringspartnarane kan halde til i 
andre verdsdelar. Ifølgje rektor Kristin Ørmen 

Johnsen ved Høgskulen i Buskerud har sam-
arbeidet med andre høgskular ført til betre 
forskingsvilkår. Ho meiner at utviklinga av 
ingeniørutdanninga ikkje hadde vore mogeleg 
å få til aleine. Ho minner om storsamfunnet 

der ute, og trur ikkje 
samarbeidet er rasjona-
liserande – sannsynleg-
vis er det dyrare. Men 
samfunnet og regionen 
treng styrka fagmiljø.

I fusjonstemaet er 
mange delegatar på 
heimebane, og ord-
vekslinga vert nyansert. 

Nokon gjev røyst til lengten etter det konkrete: 
Etter ein fusjon mellom høgskular som inne-
ber arbeidsdeling: Er det førelesarane eller stu-
dentane som skal setje seg på toget eller båten 
mellom studiestadene?

Knut Olav Åmås, kultur- og debattredaktør 
i Aftenposten, avsluttar fyrste dag med inns-
pelet «Forskerforbundet sett utenfra». Han 
meiner forskinga, trass auka dekning dei siste 
åra, er eit undereksponert felt i media. Hugs at 
Noreg har 230 000 studentar! Han kommen-
terer korleis Forskerforbundet ter seg i media, 
og meiner det eg vil kalle matstrevet dominerer 
for mykje. Løns- og arbeidsvilkår er viktig nok, 
men Åmås kan sakne ein høgare himmel. Kva 
tenkjer den ukjende delegat om dette? Endå eit 
krav?

Neste dag er det kommande lønsoppgjeret 
viktigaste punkt, og det er gruppearbeid om 
strategiar. Her gjeld det å oppdrive råd som 
kan få personaldirektøren i staten, eller direk-
tørar i andre sektorar, til å skjelve. Men her 
kjem òg Knut Sunde frå Norsk industri, som 
fortel om kvifor forskingsfondet er truga av 
dårlegare avkastning. Advokat Ann Turid Op-
stad frå Forskerforbundet orienterer om sær-
leg uavhengig stilling, som ikkje er eit emne 
juridiske lettvektarar et til frukost. Ein av dei 
garva, Kristian Mollestad ved UiO, kjem med 
framlegg om å arbeide for å få innført ein ny 
særavtale for regulering av arbeidstid ved uni-
versitet og høgskular. Eg ser nokre hender i 
veret. Her vart det gjeve eit råd.

No er det opp til hovudstyret å fordøye dette. 
Delegatane har gjort plikta si. No kan dei reise 
til Gardermoen og spreie seg utover landet, 
medan eg vil stå att og hugse den ukjende de-
legat.

Nokon gjev røyst til  
lengten etter det konkrete

Dette er ei hylling av  
den ukjende delegat

Eit lite stykke Noreg

Redaktør 
Kjetil A. Brottveit
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KRONIKK

Slik statsråd Aasland er gjengitt i Forskerfo-
rum 2/2011, virker hun ukjent med all den 
forskning som problematiserer hvordan nyli-
beralistiske vinder i global utdanningspolitikk 
også påvirker nasjonale utdanningssystemer. 
Blant annet belyser utdanningsforskning 
hvordan Bologna-prosessen inngår i en global 
«neo-liberal driven change». Relatert til kjente 
utviklingstrekk i kvalitetsreformens kjølvann 
talte nok utdanningssosiologen Louise Mor-
ley for mange da hun i en keynote på British 
Educational Research Associations årlige kon-
feranse i 2010 viste til at ikke engang kritikere 
av nyliberalistisk utdanningspolitikk forutså 
hvordan rekontekstualisering av nyliberalis-

tiske verdier og in-
citamenter kunne 
komme til å virke 
innad i høyere ut-
danning. I en slik 
sammenheng, og 
sett på bakgrunn av 
at Norge var blant 
de første nasjoner 
som bygde prin-
sippene i Bologna-
prosessen inn i det 
nasjonale utdan-
ningssystemet, er 

det ute av enhver kunnskapspolitisk kontekst 
når statsråden til Forskerforum uttaler: «Jeg vil 
si at regjeringen ikke fører en nyliberalistisk 
politikk på kunnskapsområdet, og at det fak-
tisk er SVs fortjeneste.» Både SV-sympatisører 
og andre innen utdanning og forskning lar seg 
nok forundre over slik dømmekraft og selvfor-
ståelse. Det burde forventes at statsråden for 
forskning og høyere utdanning møter kunn-
skapsbaserte, kritiske perspektiver på fors-
kning og høyere utdanning med tilsvarende, 
og ikke bare partipolitisk retorikk. En aner at 
internopplæringen (eller det interne «kunn-
skapsløftet») blant SV-toppene har svakheter. 
SVs Aksel Hagen i kirke-, utdannings- og fors-
kningskomiteen på Stortinget kan i liten grad 

ha fått gehør hos statsråden siden han i den 
samme artikkelen i Forskerforum meddeler 
at «[d]et resultatbaserte fokuset har vært for 
sterkt», og at han «er redd for at finansierings-
systemet truer kvaliteten». Forsiktig sier Hagen 
her at innflytelsen av nyliberalistiske tanker og 
løsninger for å fremme kvalitet kan ha vært for 
sterk i politikken som føres. Slik imøtekom-
mes Gustav E. Karlsen, som i Forskerforum 
1/2011 peker på at mål- og resultatstyring i dag 
er kjennetegn ved rådende styringsideologi 
i forsknings- og utdanningssektoren. Det er 
betryggende at SVs mann i kirke-, utdannings- 
og forskningskomiteen ikke betingelsesløst 
fastholder, som statsråden sin, at SV i regje-
ring har frigjort norsk forsknings- og utdan-
ningspolitikk fra dominerende «neo-liberal 
driven change» i den internasjonale kontekst 
vi inngår i. Korreksjon av statsrådens selvfor-
ståelse er avgjørende dersom politiske grep 
som skal fremme norsk «kunnskapsproduk-
sjon» i det internasjonale selskap, skal foran-
kres i tilstrekkelig kunnskap om de kontekster 
norsk høyere utdanning og forskning inngår i, 
og forståelse av hva det innebærer.

I høyere utdanning skulle kvalitetsrefor-
men og universitets- og høyskoleloven, gjen-
nom nasjonal omfordeling av «akademisk og 
artistisk frihet» og økt institusjonell autonomi, 
stimulere nasjonal «kunnskapsproduksjon» 
i form av studiepoeng, grader og forskning. 
Reformen skulle frigjøre og stimulere. Burde 
ikke statsråden være åpen for at utviklings-
trekk i kjølvannet av en slik bredt anlagt stimu-
leringsprosess, som innebar store ideologiske 
og strukturelle endringer, kan ha fått utilsik-
tede virkninger? Utilsiktede virkninger kan 

eksempelvis følge av at mange studiesteder 
opplever å måtte ha hovedfokus på strategier 
som kan rekruttere studenter i markedet. Når 
antallet uteksaminerte studenter, antall stu-
diepoeng og grader er del av institusjonenes 
budsjettgrunnlag, kan konstruksjoner av kun-
devennlige studier og fleksible studiepoeng på 
markedsplassen ha påvirket blant unge men-
nesker synet på utdanningskvaliteter. Et spørs-
mål av bred samfunnspolitisk interesse er 
derfor hva slags utdanningskvaliteter, kompe-
tanse og kunnskap som fremmes i høyere ut-
danning når dynamikken som regulerer tilbud 
og etterspørsel av populære studier, er regulert 
av en politikk influert av nyliberalistisk tanke-
gods og ditto incitamenter. Nedfelt i dynamikk 
og incentiver som gir økonomisk uttelling 
i utdanningsmarkedet, ligger naturligvis at 
kunnskapssyn og kvalitetssikringssystemer, 
som Gustav E. Karlsen påpeker i Forskerfo-
rum 1/2011, også kan bli påvirket i utilsiktet ret-
ning. Kritiske blikk på hvordan markedet kan 
påvirke fag og utdanningskvaliteter, er i dag et 
underkommunisert kunnskapspolitisk og aka-
demisk anliggende på nasjonalt og lokalt nivå. 
Fordi det angår både frihet, autonomi, institu-
sjoners «næringsgrunnlag» og distriktspoli-
tikk, blir slikt fort konfliktfylt. Men som mange 
av Forskerforbundets medlemmer har sikkert 
også statsråden merket seg hvordan markeds-
logikk og markedsspråk former mange lokale 
strategier der studenter både blir til kunder og 
kjøpere av studiepoeng. Analyser av studieste-
ders profileringer på nettet illustrerer kunn-
skap og verdier i studietilbud som løftes fram, 
men også hva slags utdanningskvaliteter som 
underkommuniseres. Tiden er overmoden for 

Fører markedsmekanismene i høyere utdanning oss dit vi vil? Hvor 
mange studier i friluftsliv trenger vi? Svein Kårhus kritiserer statsråd 
Tora Aasland for å videreføre en nyliberalistisk kunnskapspolitikk. 

Nyliberalisme i 
kunnskapspolitikken

«En aner at internopplæringen blant SV-toppene 
har svakheter.»

Av Svein Kårhus, 
Norges idrettshøgskole



forskerforum 4 • 2011 • side 33

at det vises større politisk interesse for analy-
ser av hva slags studier, fag og kunnskap som 
genereres og brer om seg i konfigurasjoner av 
studiepoeng i den frodige veksten av lokale 
bachelorgrader tilgjengelige på markedsplas-
sen. Statsråden burde ha analysert slikt før 
hun avviste Karlsen, som hevdet at kunnskaps-
syn i høyere utdanning påvirkes av politikken 
som føres, og kanskje er under endring hin-
sides dominerende kvalitetsdiskurs i utdan-
ningspolitikken.

I min egen forskning omkring idrettsfag-
lige utdanningstilbud i høyere utdanning, der 
jeg blant annet har generert data gjennom 
dybdeintervjuer med dekaner og studiesjefer i 
høgskolesektoren, fastslår en dekan at «[i] dag 
konkurrerer vi med alle om studenter. Og når 
det gjelder det der med autonomi i høgskole-
reformen, det der med konkurranseutsetting 
av høyere utdanning, så er det klart at eieren 
vår, departementet, er opptatt av at vi skal tilby 
studier som er ettertraktet i markedet (…) at 
vi kan tilby studier som er attraktive, som det 
rekrutteres godt til og som kan gi god gjen-
nomstrømning». I slik lokal rekontekstua-
lisering av kunnskapspolitikken begrunner 
dekanen at de har utvidet de idrettsfaglige 
studiene med friluftsliv som eget studium. 
Dekanen underbygger derved utdanningssta-
tistikk som viser at friluftsliv var blant de tre 
fagfeltene med flest nyetableringer i høyere 
utdanning i de tre første årene med kvalitets-
reformen. Selv i et land med friluftstradisjo-
ner bør det kunne spørres om nyetableringer 
i friluftsliv legitimeres i kunnskapsbehov for 
å videreutvikle velferdssamfunnet, i behov 
for flere kommersielle turguider, i behov for å 
imøtekomme interesser blant unge mennes-
ker for å motivere flere til høyere utdanning 
og studielån, eller om det mest av alt skyldes 
høgskolenes bedriftsøkonomiske vurderinger i 
et kvasi marked regulert av incentiver i utdan-
ningspolitikken? Dekanen, sitert over, presi-
serte i intervjuet at nasjonen egentlig trenger 
flere studiesteder som gir realfagsutdanning, 

men forsikret at «realfagsstudier får jo ikke 
studenter (…). Det er begrenset hvor lenge du 
kan drive studier som ikke rekrutterer!» Han 
forklarte at fag som rekrutterer godt, er viktige 
fag å satse på ved høgskolen. I en slik markeds-
kontekst utdyper en annen dekan hvordan de 
har tolket utfordringer i høyere utdanning på 
hans avdeling: «Vi må lage noe som kan utvide 
vårt søkergrunnlag (…) og da har jo friluftslivet 
dukket opp, og det har jo blitt et sånt veldig 
moderne og veldig attraktivt tilbud (…). For 
det er jo kjøperen som er veldig interessert i fri-
luftslivet.» Enn om da ikke markedsdynamikk 
og hensynet til hva «kjøpere» liker best her og 
nå, har konsekvenser for hvilke varer som til-
bys lokalt, og kvaliteter i den nasjonale «kunn-
skapsproduksjonen»? Dekanen på den tredje 
høgskolen i min undersøkelse meddeler etter-
tenksomt at «det er nok litt sånn at markeds-
tilpasningen for å få studenter, som vi har vært 
opptatt av å dyrke (…), jeg tror det har påvirket 
veldig (…), men så prøver vi, i alle fall så godt 
vi kan, å ha den akademiske og vitenskapelige 
basisen (…), men selvsagt har vi et utviklings-
potensial». Dekanen har sikkert et poeng: Det 
er et utviklingspotensial der ute.

Når markedsmodeller og markedsspråk, 
som reflekterer praksis og verdier som van-
ligvis forbindes med det private næringslivet, 
påvirker og former organisasjons- og studie-
utvikling i høyere utdanning gjennom utdan-
ningsreformer, blir «new managerialism» 
brukt som samlebetegnelse i utdanningssosio-
logisk litteratur. New managerialism omfatter 
også et politisk regulert utdanningsmarked 

som gir individet rett til å kunne velge varer og 
tjenester som kunde i et marked. Internasjonal 
forskning, som data fra norsk forskning det er 
vist til, underbygger gjennomgående den en-
gelske utdanningssosiologen Stephen Ball, 
som i studier av new managerialism i inter-
nasjonale utdanningsreformer gjennom flere 
tiår peker på «economy of the students’ worth» 
som dominerende kvalitetsdiskurs. Det er når 
høyere utdanning praktiseres som new mana-
gerialism, dekaner over[?] snakker om «kjø-
pere» av studiepoeng og selv framstår som 
avdelingsledere i høyere-utdannings-«outlets».

Derfor bør nok både statsråden og vi andre, 
som er aktører i utdanning og forskning på 
våre lokale studiesteder, mer kritisk og syste-
matisk vurdere om verdier som underbygger 
politiske føringer og virkemidler i utdannings-
politikken, bringer oss dit vi vil. I det ligger 
nødvendigheten av å vurdere om det som er 
bedriftsøkonomisk lønnsomt for den lokale 
høgskolen, også er et utdanningsgode for stu-
dentene som kommer dit, og for samfunnet 
der lokale utdanningskvaliteter senere skal 
kunne anvendes. Det vil hjelpe nasjonen i slike 
vurderinger at vi alle er åpne for at nylibera-
listiske diskurser, som blir rekontekstualisert 
rundt om i høyere utdanning, alt kan ha for-
met styringsstrategier, studieutvikling, kunn-
skapssyn, «kunnskapsproduksjon» og utdan-
ningskvaliteter mer enn vi liker å tro.

«Markedslogikk og markedsspråk former mange 
lokale strategier der studenter både blir til kunder 
og kjøpere av studiepoeng.»
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Tilbake til Foucault

Iver B. Neumann
Tilbake til Durkheim.  
Staten og antropologien
Universitetsforlaget, 2011
186 sider
Rettl. pris: kr 309

Den arrogante, kosmopolitiske, 
intellektuelle Iver B. Neumann har 
skrive ei bok om sosiologen Émile 
Durkheim (1858–1917). Dette er 
spennande, tenkte eg. Eg har høyrt 
mykje om Durkheim, men aldri 
lese ein ordentleg presentasjon.

Ved byrjinga av kapittel to 
byrja det å demra 
for meg at Durk-
heim faktisk ikkje 
er sentral i boka. 
Etter ei kort histo-
rie om hans liv og 
virke heilt fyrst blir 
han stadig mindre 

synleg. Durkheim blir ei urkjelde 
for tankar om sosiale «ting», og 
Neumann går raskt vidare til 
Durkheims samtidige og kollega 
Marcel Mauss, som snakkar om 
«kroppsteknikkar». Ifølgje Neu-
mann slår ikkje Durkheims inn-
sikter ut i full blom før Michel 
Foucault og Pierre Bourdieu tek i 
bruk omgrepa «diskurs» og «ha-
bitus» frå 1960-talet og framover.

Det er utan tvil Michel Fou-
cault som dominerer den teore-
tiske diskusjonen i boka, og ho 
kunne like gjerne heitt Tilbake 
til Foucault. Sjølv om Neumann 
dei siste åra har gjennomført ei 
imponerande omskolering frå 
statsvitar til antropolog, så er han 
framleis fyrst og fremst ein post-
strukturalist.

Neumann prøver ikkje å be-
skriva verkelegheita så direkte 
som mogeleg, slik empirisk ori-
enterte samfunnsvitarar inst inne 
ynskjer. Neumann beskriv verke-
legheita så indirekte som mogeleg 
og framhevar at historie, mytar, 
diplomatisk samtale og diskursar 
av andre slag pregar vår verke-
legheitsforståing fundamentalt. 
Kjønnsforskarar har for lengst 
teke innover seg dette, og no er 
det på tide at også statsvitarane 
tek omsyn til dette, synest han å 
meina.

Boka har gode empiriske an-
satsar, der særleg analysen av 
etableringa av staten Russland i 
Aust-Europa frå ca. 1000-talet og 
diplomatiets historie i Europa er 
lærerik lesnad. Det verkar natur-

Den ubehagelege mannen
Faglege samtalepartnarar får kome til orde. 

Litteraturteoriens disiplinære for-
trinn er at han − på sitt mest in-
kluderande − er opplysande på tre 
område. Han kastar lys over det 
analyserte litterære verket, viser 
kva kvaliteten består i, og gjev 
den litterært interesserte nye tol-
kingsnøklar og djupare leseglede. 
Han kastar også, direkte eller 
indirekte, lys over det litterære 
verkets objekt. Eit litterært verk er 
eit utsnitt av − eit stykke − men-
neskeleg livsmangfald, anten det 
er fiskaren Markus eller ungjenta 
Alberte. Litteraturen gjer oss inn-
levde i andre liv og meiningsu-
nivers. Og orda skapar verda. 
Opphavet er Ordet, som Charles 
Taylor påminner oss i essayet 
Celan and the Recovery of Lan-
guage. Litterære verk rører ved oss 
fordi dei rører ved noko allmenn-
menneskeleg, anten det er ei for-
teljing eller klangen av ei setning: 
Let us go then, you and I … 

Dermed kan også det tredje om-
rådet, litteraturteoriens interne dia-
log, ha interesse for lesarar utanfor 
disiplinen. Toril Mois bok Ibsens 
modernisme er eit paradedøme på 
ein slik allment orientert litteratur-
teoretisk tekst som du kan lese i før 
ei oppsetjing av eit Ibsen-stykke og 
meditere over etter teppefall, fordi 
livet, teksten og analysen utgjer eit 
meditativt rom.

Og nettopp Toril Moi reklame-
rer på baksida for Britt Andersen, 
professor i litteraturvitskap (kven 
fann opp oksymoronet litteratur-
vitskap, forresten?!), si bok om 
Hamsuns sivilisasjonskritiske ro-
manar. Er så reklamen velgrunna?

Det litteraturteoretiske hovud-
argumentet til Andersen er at 
desse romanane, som startar med 
Den siste Glæde (1912) og deretter 
rommar Markens Grøde, Konerne 
ved Vandposten, Siste Kapitel og 
Ringen sluttet, nok representerer 
ulike sjangrar, men også er sam-
stemde politiske kampskrift der 
Hamsuns indignasjon over femi-
nisering, avmaskulinisering og 
amerikanisering får ei skjønnlit-
terær form. Denne lesemåten står 
i kontrast til Atle Kittangs psy-
koanalytiske tilnærming og andre 
som vektlegg Hamsuns ironi, og 
slike faglege samtalepartnarar får 

kome til orde gjennom utførlege 
referat og sitat som gjer oss inter-
esserte i å vite meir også om deira 
analysar. Og Andersens konklu-
sjon, etter tekstanalysar og visit-
tar til debattar i samtida, verkar 
velfundert: Hamsun var ein anti-
moderne modernist.

Dette er altså ei bok for dei 
som er interesserte i Hamsuns 

forfattarskap og ulike «Hamsun-
debattar». Også for dei av oss som 
ikkje er det per se, løftar ho fram 
og analyserer lite kommenterte 
bøker som nok mange vil kunne 
finne glede i å bli kjende med.

Boka har ei fransk opning: 
Foucault. Som feminist. Og sær-
leg analysane hans av seksuali-
tetens historie og av kroppspo-
litikk, det vil seie kroppen som 
stridsområde for stadig nye, kon-
kurrerande diskursar («kvinne-
frigjering», «preven sjon», «barne  -
drap»). Men opninga fører ikkje 
til nokon inntrengande analyse 
inspirert av opphavsmannen. Eg 
trur grunndraga i denne analy-
sen kunne vore gjort for femti år 
sidan, og eg trur han ville vore 
skarpare dersom Andersen hadde 
drøfta parforholda Nietzsche–
Hamsun og Nietzsche–Foucault 
og kor det plasserer henne i for-
hold til denne trekanten.

Andersen si tilnærming gav 
meg få nye litterære innsikter. Eg 
opplever både den «intertekstu-

elle» analysen og tekstanalysen 
− der ho viser korleis Hamsuns 
ideologi nedfeller seg i teksten, til 
dømes som «heteronormativitet» 
− som meir opplagt enn opply-
sande. Og det er − for meg − noko 
ulitterært ved den litterærare ana-
lysen hennar.

Ei litterær tilnærming inneber 
å søkje etter klangen som oppstår 
mellom livet og orda. Dei språklege 
klangane eg høyrer i denne boka, 
finn eg oftast hos analyseobjektet 
og hos andre siterte bidragsytarar, 
som Thomas Manns poengtering 
av at Hamsuns «komiske mester-
skap» framkallar ein uhyggeleg 
«ensom latter». At det er sjeldnare 
hos Andersen trur eg har saman-
heng med den litterære reduksjo-
nismen som ligg i det å plassere 
kastraten Oliver, nyryddaren Isak 
og den noko mislukka, men der-
med til sjuande og sist vellukka 
sjølvmordaren Leonhard Magnus 
som figurar i Hamsuns vitalisme-
tablå under vignetten «maskulini-
tetens krise». Men av og til manar 
også Andersen fram litterære 
bilete som overtrumfar ideologia-
nalysen: «Trilogien om Hamsuns 
vandrerskikkelse (…) ender ikke 
med en stanset vandrer, slik som 
i Mysterier, men med en stanset 
kvinne.»

Hamsun var ein ubehageleg 
mann og ein antihumanistisk pa-
triark. Ja. Og som debattant har 
han ein skræmande vondsinna 
kulde overfor menneske han proji-
serer bestemte eigenskapar inn i – 
som «negrar» og kvinner som drep 
sitt nyfødde barn. Og Andersen 
viser korleis denne kulden nedfel-
ler seg i litteraturen hans. Men det 
er ofte noko einsidig over analysen 
hennar som ikkje får fram korleis 
Hamsun gjer menneskeleg liden-
skap til litteratur, korleis han fører 
oss inn i, men aldri ut av lidenska-
pens labyrintar − og at han truleg 
var velvitande om det. Hamsun 
hadde nok lese sin Cervantes sjølv 
om han valde stormannsgalskapen 
framfor stor sinnet.

Av Oddgeir Osland

Britt Andersen
Ubehaget ved det moderne 

Kjønn og biopolitikk i Hamsuns 
kulturkritiske romaner 

Tapir Akademisk Forlag, 2011
252 sider

Rettl. pris: kr 280
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leg at ein poststrukturalist skulle 
ta for seg diplomatane sine diskur-
sar og styringsmentalitetar (gou-
vernementalité), og Neumann viser 
at slike omgrep fint kan brukast til 
å beskriva statens maktbruk. 

Men Neumann skriv ikkje 
samla, systematiske framstillin-
gar, han diskuterer korleis dis-
kursen fungerer på meir generelt 
nivå. Difor blir staten i Neumann 
si forståing ein stor og mangfaldig 
sosial konstruksjon utan særleg 
kontaktflate til det samfunnsvita-
rar vanlegvis meiner med ordet, 
og overføringsverdien til tradisjo-
nell samfunnsvitskap blir liten.

Det kjennest som at Tilbake 
til Durkheim er publisert for tid-
leg. Boka er prega av lange sitat, 
gjerne på ei halv side eller meir. 
Dette bryt opp resonnementet til 
Neumann, og svekkjer hans eiga 
stemme i teksten. Ein god år-
gangsvin ville fått meir karakter 
viss han fekk venta to år til, sjølv 
om han allereie har gode kvali-
tetar. Dersom Neumann hadde 
pussa vidare på sine eigne origi-
nale poeng eit par år til, så kunne 
det blitt eit meisterverk.

Kanskje Neumann ikkje likar 
den forteljinga eg har laga her, 
men som god poststrukturalist 
må han tola dét.

Av Lars Nyre

Det umuliges 
muligheter

Tove Pettersen
Filosofiens 
annet kjønn 
Pax Forlag, 2011
250 sider
Veil. pris: kr 299

Det hadde blitt sent. Veldig sent. 
Det var den timen i selskapet der 
i morgen ikke finnes, der universet 
gjør oss svimle, og der noen tør å 
innrømme at de er forelska. Og 
det var da hun sa det: Hvorfor må 
det nødvendigvis finnes «en begyn-
nelse», sa hun. En umulig tanke. 
Et umulig utsagn. Tanken var 
ikke mulig innenfor noe av det vi 
allerede visste. Det var blant annet 
denne «umuligheten» jeg tenkte 
på da jeg leste Tove Pettersens Fi-
losofiens annet kjønn.

Pettersen, som er førsteama-
nuensis i filosofi ved Universite-
tet i Oslo, starter i biologien. Hun 
slår fast at selv om kvinner og 
menn alltid har hatt ulike funk-
sjoner i reproduksjonen, finnes 
det ingen fullgod forklaring på 
hvorfor dette skulle skape ulikhe-
ter i kvinners disfavør. Hvorfor er 
det blitt slik, og hva har det med 
filosofi å gjøre? Pettersen gir flere 
mulige forklaringer ved å nærme 
seg filosofihistorien fra ulike vin-

kler. Målet er å forklare hva femi-
nistisk filosofi er, hvorfor den er 
viktig, hva den kan tilføre annen 
filosofi, og hvilke konsekvenser 
den kan ha.

Hun løser det ved å vise hvor-
dan filosofihistorien er overvel-
dende mannsdominert. Det er 
menns perspektiver som er blitt 
kanonisert, og det er de som har 
lagt premisser for senere tenk-
ning. Pettersen redegjør for noen 
av de mest autoritative filosofenes 
syn på kjønn, blant annet Platon, 
Aristoteles, Hegel og Kant. Nenn-
somt forklarer og drøfter hun 
deres synspunkter ut fra kjønns-
politiske perspektiver, men hun 
viser også hvordan deres tanker 
og rammer for tenkningen im-
pliserer kjønn. Hun viser videre 
at det er ren løgn at vi ikke har 
hatt kvinnelige filosofer som 
har vært fullt på høyde med sine 
mannlige kolleger. Disse er blant 
andre Catharine Trotter Cock-
burn, «Sophia» og Harriet Taylor, 
i tillegg til mer kjente kvinnelige 
filosofer i moderne tid som Si-
mone de Beauvoir, Judith Butler 
og Marilyn Friedman. Mangelen 
på kvinners representasjon i den 
vestlige filosofikanon har mange 
konsekvenser. Gerda Lerner sier 
det slik: «Kvinner som ikke kjen-
ner sin egen historie, vet ikke hva 
kvinner før dem har tenkt og lært. 
Så generasjon etter generasjon 

slåss de for å komme til innsikter 
andre allerede har hatt før dem, 
med det resultat at hjulet stadig 
blir oppfunnet på nytt.» Dette 
perspektivet leder fram mot rede-
gjørelser for bestemte filosofiske 
temaer som er særlig relevante 
for feministisk filosofi. De svært 
interessante drøftingene knyt-
tes blant annet til temaer som 
omsorgs etikk, autonomibegrepet, 
uni  versalisme, postmodernisme 
og  lokal og global rettferdighet. 

Samspillet mellom disse vink-
lingene gjør Pettersens bok til et 
åpenbart vesentlig bidrag i filo-
sofihistorien. Men kanskje enda 
viktigere: Bokens diskusjoner 
demonstrerer med største tydelig-
het hvorfor filosofi i det hele tatt 
har betydning for oss som moral-
ske, politiske, sosiale og kjønnede 
mennesker, og det store behovet 
for potensielt frigjørende per-
spektiver som ennå betraktes som 
«umulige». 

Av Ragnhild Fjellro

Nye bøker av forskere
Gunnar Heiene og Svein Olaf 
Thorbjørnsen
Kristen etikk − en innføring
Universitetsforlaget, 2011
264 sider
Veil. pris: kr 339

Forfatterne diskuterer forhol-
det mellom kristen etikk og 
annen etikk og har lagt vekt på 
å drøfte ulike måter å behandle 
etiske spørsmål på. Ved hjelp av 
konkrete eksempler og tenkte 
«caser» gir de en oversiktlig 
presentasjon av premissene for 
ulike etiske valg, slik at leseren 
får hjelp til å trekke egne kon-
klusjoner. Forfatterne er profes-
sorer i etikk ved Det teologiske 
Menighetsfakultet.

Jorunn Møller og Eli Ottesen 
(red.)
Rektor som leder og sjef. 
Om styring, ledelse og kunnskaps-
utvikling i skolen
Universitetsforlaget, 2011
305 sider
Veil. pris: kr 329

Her presenteres funn fra nyere 
empiriske studier om styring, 
ledelse og kunnskapsutvikling 
i skolen. Hensikten er å hjel-
pe skoleledere til å forme en 
kunnskapsbasert praksis på sin 
arbeidsplass og å forstå utfor-
dringene de møter i det daglige. 
Møller er professor i pedagogikk 
ved Institutt for lærerutdanning 
og skoleforskning, Universitetet 
i Oslo, mens Ottesen er førstea-
manuensis samme sted.

Elisabeth Myhre Lie 
I forkant. Kriminalitets-
forebyggende politiarbeid
Gyldendal Akademisk, 2011
350 sider
Veil. pris: kr 498

Hvilke muligheter har politiet 
for å forebygge kriminalitet, og 
hvilke utfordringer står de over-
for? Å forebygge kriminalitet 
er like viktig som å reagere på 
lovbrudd. Forfatteren skriver 
om idealer og praksis i krimina-
litetsforebyggende politiarbeid. 
Lie er høgskolelektor ved Poli-
tihøgskolen og fagansvarlig for 
videreutdanning i kriminalitets-
forebyggende politiarbeid.

Øyvind Pålshaugen
Passasjer hos Derrida, Platon, 
Aristoteles. Studier i utførelse av 
filosofi
Scandinavian 
Academic Press, 2010
226 sider
Veil. pris: kr 299

I denne essaysamlingen er den 
filosofiske teksten i høysetet. 
For å snakke om teoretiske posi-
sjoner må man henvise til de en-
kelte passasjer i en filosofs verk. 
For i filosofiske og vitenskape-
lige tekster kan ett og samme 
verk inneholde passasjer som 
kan lede i forskjellige retninger. 
Pålshaugen er dr.philos. og fors-
kningsleder ved Arbeidsforsk-
ningsinstituttet.
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DEBATT

IMMATERIELLE RETTIGHETER: 
Det har den seinere tiden vært 
mye diskusjon knyttet til imma-
terielle rettigheter ved de norske 
universitetene. Universitetet i 
Tromsø (UiT) ønsker på et over-
ordnet nivå å kort oppsummere 
hvordan vi oppfatter situasjonen 
ved UiT og nasjonalt.

UiT ønsker at resultatene fra 
forskningen ved institusjonen skal 
komme samfunnet til gode ved å 
tilføre ny kunnskap, kompetanse 
og nye ideer som kan kommersia-
liseres. De norske universitetene 
og høgskolene forpliktes gjennom 
universitets- og høyskoleloven 
til å sikre at offentlig finansierte 
forskningsresultater er tilgjenge-
lige både for utdanningsformål 
og videre forskning, og at fors-
kningsresultatene kan utnyttes 
næringsmessig. Siden det såkalte 
«lærerunntaket» i arbeidstaker-
oppfinnelsesloven ble opphevet 
i 2003, har de norske universite-
tene og høgskolene, både sammen 
og hver for seg, arbeidet for å eta-
blere hensiktsmessige reglemen-
ter for å regulere opphavsrettslige 
spørsmål. UiT var først ut i Norge 
med å etablere et slikt reglement 
(november 2009), og de fleste 
universitetene har nå etablert 
egne reglementer. Grovt sett har 
reglementene to prinsipielt for-
skjellige tilnærminger:

•	 Universitetet i Bergen (UiB) og 
Universitetet i Oslo (UiO) sier at 
de ansatte i utgangspunktet eier 
alle de arbeidsresultatene de 
frembringer, men at arbeidsgiver 
blant annet kan overta rettighe-
ter til patenterbare og ikke-paten-
terbare oppfinnelser, databaser, 
dataprogrammer og fysiske gjen-
stander.

•	 Norges teknisk-naturvitenska-
pelige universitet (NTNU), Uni-
versitetet for miljø- og 
bio   vitenskap (UMB) og UiT 
sier at arbeidsgiveren i ut-
gangspunktet eier alle de ar-
beidsresultatene de ansatte 

frembringer, med unntak av 
faglitterære publikasjoner og 
kunstneriske verker. NTNU og 
UMB unntar i tillegg undervis-
ningsmateriale med et person-
lig preg. UiT vurderer å justere 
sitt reglement til også å unnta 
un dervisningsopplegg og un-
der   visnings materiale som har  
et personlig preg.

Uansett tilnærming mener alle 
institusjonene at deres rettighe-
ter til eierskap er delvis basert 
på den investeringa de har gjort i 
arbeidet som har ført frem til det 
resultatet, i tillegg til at dette best 
ivaretar lovens krav om å gjøre 
resultatene tilgjengelige. Veien 
mot kommersialisering er lang og 
kostbar, for eksempel arbeidet og 
kostnader rundt patentering. Det 
arbeidet og de kostnadene bæres 
av institusjonen. Men vi er også 
opptatt av å oppmuntre til det 
kreative arbeidet som må til for å 
få slike gode forskningsresultater. 
Ved UiT betyr dette at selv om UiT 
eier resultatene, er oppfinneren 
selv sikret 1/3 av alle eventuelle 
økonomiske gevinster.

Alle universiteter kan således 
overta arbeidsresultater som er 
kommersialiserbare, og dermed 
retten til å utnytte arbeidsresulta-
ter i videre undervisning og fors-
kning. Ingen av universitetene 
krever eierskap til faglitterære pu-
blikasjoner eller kunstneriske ver-
ker, og samtlige har klare regler 
som sikrer den enkelte forsker 
retten til publisering. UiT mener 
derfor at, selv om Universitets-
Norge er todelt i de ulike regle-
mentenes tilnærming, den en-
kelte arbeidstaker i praksis vil ha 
svært like vilkår ved alle de norske 
universitetene.

Jarle Aarbakke, 
rektor, 
og Lasse Lønnum, 
universitetsdirektør, Universitetet 
i Tromsø

Åpent brev til 
Forskerforbundet

AMNESTY INTERNATIONAL: 
Vi medlemmer fikk nylig 
en e-post der det fremgår at 
Forskerforbundet har valgt 
å gå inn i et samarbeid med 
Amnesty International. Avtalen 
vil med stor sikkerhet føre til en 
politisering av Forskerforbundet 
utenfor det fagforeningspolitiske 
arbeidet.

Et aktuelt eksempel er aksjo-
nen papirløse.no, som blant annet 
Amnesty International stod bak. 
Jeg tviler på at Forskerbundet ville 
ha hatt alle medlemmer bak seg 
hvis de hadde støttet dette oppro-
pet. En annen fagforening (Psyko-
logforeningen) stilte seg bak ak-
sjonen, og avtalen med Amnesty 
International gir oss ingen ga-
rantier mot at Forskerforbundet 
vil gjøre det samme når nye kon-
troversielle saker melder seg, for 
eksempel hvis kravet om boikott 
av Israel igjen skulle komme opp. 
Uansett hva man måtte mene om 
disse konkrete sakene, illustrerer 
de at avtalen skaper unødig usik-
kerhet om hva Forskerforbundet 
vil kunne støtte på medlemmenes 
vegne. 

La meg understreke at jeg ser 
viktigheten av de sakene Forsker-
forbundet har valgt å fremheve i 
e-posten til medlemmene (støtte 
til forfulgte studenter i Iran og 
Egypt). Dette er saker som er 
egnet til å «selge» avtalen til med-
lemmene, som i neste omgang vil 
kunne oppdage at de er blitt tatt 
til inntekt for saker de ikke støtter.

Jeg reagerer også på den måten 
Amnesty International skal få få 
sette den politiske dagsorden for 
medlemmene. Forskerforbundet 
organiserer høyt utdannede men-
nesker som er fullt i stand til både 
å orientere seg i nyhetsbildet og å 
velge saker de vil engasjere seg i, 
uten å måtte få en månedlig fer-
digmeny presentert av Amnesty 
International. 

Rettighetspolitikk 
ved UiT

I en tid hvor akademiske ver-
dier er truet og fagforeningsmed-
lemsskapet gir oss vitenskapelig 
ansatte en viktig trygghet i ar-
beidet, er det uansvarlig av For-
skerforbundet å inngå en avtale 
som kan tvinge medlemmer til å 
melde seg ut.

Jeg vil derfor protestere mot 
avtalen med Amnesty Internasjo-
nal, og oppfordrer medlemmene 
til å støtte et krav om at Forsker-
forbundet sier opp avtalen med 
umiddelbar virkning.

Jens Saugstad, 
professor i filosofi, 
Institutt for filosofi, idé- og 
kunsthistorie og klassiske fag,
Universitetet i Oslo     

 
Er staten kjip?

STATEN SOM ARBEIDSGIVER: 
Staten er nøktern og tilbyr 
ingen frynsegoder. På sett og 
vis er dette en god idé. Det 
er skattebetalerens penger 
vi bruker, og da er måtehold 
viktig. Men nå har dette gått 
for langt. For eksempel tilbyr 
min arbeidsgiver, Høgskolen i 
Molde, frimerker og fasttelefon, 
men ikke «nymotens» tjenester 
som mobiltelefon og mobilnett. 
Personlig er dette intet 
problem, jeg betaler mobil- og 
bredbåndsabonnement selv – for 
privat bruk. Det kan også ha 
sine fordeler med ikke å være 
tilgjengelig for jobben. Men 
det jeg er redd for, er at vi som 
jobber i staten, blir teknologisk 
akterutseilt. 

Det ser jeg når jeg sitter på 
toget til en konferanse i Gjøvik. 
Rundt meg sitter folk og jobber 
med sine PC-er. Jeg sliter med 
gratisnettet til NSB. Det går tregt, 
og forbindelsen ramler ned med 
jevne mellomrom. Her om dagen 
hadde jeg to timer på Bergen 
lufthavn, Flesland, og forsøkte å 
logge inn via et av betalingsnet-
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tene. Etter to forsøk klarte jeg å 
få betalt, men forbindelsen kom 
aldri opp. Nå er det en utmerket 
bokhandel på Flesland der jeg 
fant en god krim, men høgskolen 
mistet to timers arbeidstid. 

Det kan tenkes at vi statsan-
satte er så lite effektive at noen 
timers ekstra arbeidstid ikke 
oppveies av noen kroner til nett-
tjenester, men mitt problem er at 
jeg begynner å føle meg som en 
annenrangs ansatt. Mens mine 
kolleger i næringslivet vifter med 
nye mobiler, leser e-post på rei-
ser og surfer med sine lesebrett, 
sitter jeg der med frimerkene og 
fasttelefonen. Nå er følelsen av å 
ikke følge med blitt så intens at 
det neste er at jeg betaler tilgang 
til mobilnettet selv, selv om tje-
nesten bare blir brukt i jobbsam-
menheng. Det blir nærmest som 
en psykologisk oppreisning.

Nå er dette ikke noe nytt. Får 
jeg besøk på kontoret, serverer jeg 
kaffe, akkurat som i næringslivet. 
Forskjellen er at jeg betaler kaffen 
selv. Det er dessverre kort vei fra 
nøktern til kjip.

Kai A. Olsen, 
professor i informatikk, 
Høgskolen i Molde

Forskningsmetoder har noen bestemte og varige 
kjennetegn, men er også under stadig utvikling. 
Som student i sosialantropologi fikk jeg sent på 
80-tallet høre at det viktigste både som student og 
forsker var å ha en klar problemstilling. Dette var 
overordnet både når en skulle utforme en tekst, 
og når en skulle planlegge hovedfagets feltarbeid. 
En god problemstilling skulle 
helst kunne formuleres i én 
setning og skulle avsluttes 
med et spørsmålstegn.

Samtidig leste vi de an-
tropologiske klassikerne. 
Tykke bøker som handlet om 
alt mellom himmel og jord: 
slektskap, økonomi, politikk 
og religion. Forholdet mellom 
guder og mennesker var et 
sentralt element innefor alle 
disse temaene, og tekstene 
var ikke preget av å være lære-
bøker. Jeg erindrer en mono-
grafi av det jeg tror var Claude 
Lévi-Strauss, eller var det sir 
Edmund Leach? Etter en in-
troduksjon på omkring førti 
sider hvor han utlegger sitt 
tema, så oppsummerer han: 
«I would like to pursue this 
theme.»

pursue oversettes som ’forfølge, sysle med, 
fortsette, satse på, strebe mot’. Det tradisjonelle 
feltarbeidet ga rom for å forfølge mange spor, 
samtidig som man både 
syslet med litt av hvert 
og kanskje strebet mot 
stjernene. Bronisław Ma-
linowski har fått æren av 
å ha grunnlagt både sosi-
alantropologien og feltar-
beidet, delvis som følge 
av at første verdenskrig gjorde han landfast på 
Trobriandøyene. Her studerte han ekteskapsord-
ninger, handel og rituelt liv på en og samme tid. 
Blant annet publiserte han i 1929 The Sexual Life 
of Savages in North-Western Melanesia. Malinowski 
hadde doktorgrad i filosofi, matematikk og fysikk 
og var åpenbart heller ikke perspektivløs når det 
gjaldt salgsfremmende boktitler.

Feltarbeidet som metode ble utviklet på en tid 
der de fleste vitenskapsmenn hadde tverrfaglig 

bakgrunn. Feltarbeidet skulle gi rom for fordyp-
ning, ikke bare i et definert tema, men i en hel 
kultur. Men det er hundre år siden Malinowski 
strandet i Melanesia. Og siden den gang har både 
verden, sosialantropologien og kulturbegrepet 
endret seg. Det som en gang ble sett som feltar-
beidets forse, holismen, har blitt umulig. Kultu-

rer forstås ikke lenger som 
enhetlige og avgrensete, og 
ett stykk øy er ikke lenger ett 
stykk kultur. De tradisjonelle 
«field sites» har forsvunnet, 
og det har også deres beboere.

Men feltarbeidet er ikke 
dødt. Snarere tvert imot så har 
feltarbeidet en plass innenfor 
mange fagtradisjoner og har 
blitt tilpasset slik at det nå 
framstår i mange fasonger og 
størrelser. Studieobjektet for 
dagens feltarbeid kan være 
ulike sosiale fellesskap, men 
kan også bestå av et kunn-
skapsfelt eller en bestemt po-
litisk kontrovers. Poenget er 
at målsettingen fortsatt er å 
se sammenhengene mellom 
individet, de sosiale fellesskap 
og strukturer på makronivå. 
Med andre ord vil det antropo-

logiske feltarbeidet fortsatt gjerne inkludere både 
slektskap, økonomi, politikk og religion. I likhet 
med fortidens feltarbeid så er noe av målsettin-

gen nettopp å kunne 
forfølge, og sysle med, 
mange spor samtidig. 
Feltarbeid gir tid og rom 
for fordypning. 

Det er antakelig mye 
godt å si om å ha en klar 
problemstilling. Men når 

jeg her slår et slag for feltarbeidet, så er det fordi 
det i en hastig verden fortsatt vektlegger betyd-
ningen av tid og rom for å sanse kompleksitet i 
forholdet mellom individ og samfunn. Forståel-
sen av kompleksitet fordrer først en god beskri-
velse, og så en troverdig analyse. Mulig dette er 
synonymt med å besvare problemstillingen, det 
ville i så fall ta bort litt av magien ved forskning.

GJESTESKRIBENTEN

Feltarbeid

Kristin Hestflått Spilker, 
forsker ved Institutt for 

tverrfaglige kulturstudier, 
NTNU

«Ett stykk øy er ikke 
lenger ett stykk kultur.»

Gjesteskribentene skriver sant og subjektivt om 
akademia. De faste gjestene er Bo Terning 
Hansen, Norunn Askeland, Gunnar Sivertsen og 
Kristin Hestflått Spilker.
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Forskerstilling 
 
Telemarksforsking-Notodden(TFN) har ledig stilling som forsker i 
100% stilling.

Vi søker en person med høy faglig kompetanse i pedagogikk og/
eller samfunnsvitenskap (doktorgrad/PhD/mastergrad) med relevant 
forskningserfaring og kompetanse innen kvantitative og kvalitative 
forskningsmetoder.

Søkere med erfaring eller interesse i kvantitativ metode (statistikk) er 
særlig av interesse. Den som tilsettes, bør ha god skriftlig og muntlig 
formuleringsevne. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med spennende 
faglige utfordringer og gode muligheter for faglig utvikling. Forskere 
oppfordres til å delta på nasjonale og internasjonale konferanser med 
presentasjoner og publisering av vitenskaplige artikler. TFN ønsker 
flere menn i forskergruppen og oppfordrer derfor menn til å søke.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til : 
Eivind Fauskanger, tlf. 48326677 eller e-post eivind.fauskanger@tfn.no.

Søknadsfrist 15. april 2011 
Søknad sendes Telemarksforsking-Notodden, Postboks 24, 3671 

Notodden eller til post@tfn.no  
Se full utlysningstekst på www.tfn.no

Telemarksforsking-Notodden (TFN) er et regionalt forskningsinstitutt som forsker på 
utdanning, læring, språk og interkultur. På oppdrag utfører instituttet dybdestudier, 

evalueringer, følgeforskning og forskningsbasert rådgivning. TFN ble etablert i 1987 og er 
lokalisert i Hydroparken, Notodden. 

Vil du være med å påvirke framtidas kriminalomsorg?

Forskningsleder
Forskningsavdelingens hovedfokus er å bidra til forsknings- og 

kunnskapsbasert utdanning,  
praksis og beslutningsgrunnlag i kriminalomsorgen.

Sentrale arbeidsområder
• Fag-, personal- og budsjettansvar

 Egen forskning  evaluerings- og utviklingsarbeid
• Strategiutvikling

• Formidling og undervisning
• Profilering og nettverksarbeid

Les hele utlysningsteksten og søk stillingen her:
www.krus.no/no/Om-KRUS/Ledige-stillinger/

Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS er kom-
petansesenter for kriminalomsorgen i Norge. Vår hovedop-
pgave er å bidra til en kriminalomsorg av høy kvalitet ved å 
utvikle og formidle kompetanse som sikrer gode kunnskaper, 
ferdigheter og holdninger i tråd med etatens mål og verdier. 
Les mer om vår virksomhet på nettsidene våre: www.krus.no
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Fridtjof Nansens Institutt (FNI) ble grunnlagt som en uavhengig stiftelse i 
1958 med utgangspunkt i Nansens hjem Polhøgda. Forsknings- og 
utredningsvirksomheten retter seg mot internasjonal miljø-, ressurs- og 
energipolitikk. Forskningen er flerfaglig med vekt på samfunnsvitenskap. 
Aktivitetene er for tiden organisert innenfor seks fokusområder: Globalt 
samarbeid og bærekraftig utvikling, havpolitikk og havrett, biologisk 
mangfold og “biosafety”, polar- og russisk politikk  europeisk energi- og 
miljøpolitikk og kinesisk energi- og miljøpolitikk. Instituttet utfører 
grunnforskning, såvel som anvendt forskning og utredning, og har 40 
medarbeidere. Utfyllende informasjon finnes på  www.fni.no. 
 

 

Vår direktør gjennom 8 år går av med pensjon primo 2012.  
FNI søker derfor etter ny 

 

DIREKTØR 
Direktøren har øverste ansvar for all virksomhet ved instituttet 
og rapporterer til styret. Stillingen vil by på unike muligheter til å 
videreutvikle den faglige virksomheten og bruken av Polhøgda. 
Søkere må ha høyere akademisk utdannelse og erfaring fra 
forsknings- og utredningsvirksomhet. Ledererfaring vil tillegges 
stor vekt. 

Direktøren bør være faglig aktiv, initiativ- og idérik, samt ha et 
relevant nasjonalt og internasjonalt kontaktnett. Lønn etter 
avtale. Stillingen utlyses for et åremål på fire år, med mulighet 
for forlengelse. 

Søknad vedlagt CV og publikasjonsliste sendes til Fridtjof 
Nansens Institutt v/ styrets formann, Pb. 326, 1326 Lysaker, 
innen 1. mai 2011. 

Opplysninger om stillingen kan gis av direktør Peter Johan Schei, 
tlf. 67111900, eller styrets leder Sven Ullring, tlf. 900 88 655. 

        
       

     ses or 
         

       
      

        

       
          
       

 

DIREKTØR
Søker må ha professorkompetanse innenfor senterets sentrale 
forskningsfelt. Det vil ellers bli lagt særlig vekt på erfaring 
fra forskningsledelse, internasjonalt samarbeid og generelle 
lederegenskaper.

Direktøren er senterets talsperson, og forventes å delta 
i samfunnsdebatten. Vi ønsker en direktør som med 
engasjement og faglig tyngde kan lede et senter med et 
viktig samfunnsoppdrag. Vedkommende må ha en bred 
samtidspolitisk orientering som også må omfatte solid 
kunnskap om norske forhold. Direktøren forutsettes å ta aktivt 
del i arbeidet med å sikre finansiering og å utvikle HL-senteret 
som organisasjon.

HL-senteret tilbyr lønn etter avtale og medlemskap i Statens 
pensjonskasse. Stillingen er på åremål med en periode på 6 år, 
med mulighet til forlengelse for én periode.

Søknadsfrist: 2. mai 2011.

Nærmere informasjon: www.hlsenteret.no/Stillinger.

Stiftelsen HL-senteret er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med fokus 
på Holocaust og andre folkemord, og på minoriteters vilkår i moderne samfunn. Senteret ble 

opprettet av Universtetet i Oslo i 2001 etter initiativ fra de mosaiske trossamfunn i Norge. 
HL-senteret har ca. 30 ansatte og holder til i Villa Grande på Bygdøy i Oslo. Senteret har en 

permanent utstilling som er åpen for publikum og skoleelever.
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Utfordrer. Utforsker.Utfordrer. Utforsker.

Utforsk jobbmulighetene på 

Universitetet i Stavanger (UiS) har 8600 studenter, 1200
ansae og et mangfold av undervisnings-, forsknings- og
formidlingsaktiviteter. Den faglige virksomheten er
organisert i tre fakulteter og ved Arkeologisk museum.
Mange av de eksternt finansierte forskningsaktivitetene
foregår i samarbeid med vårt forskningsinstitu
International Research Institute of Stavanger AS (IRIS).
Universitetet ligger i landets mest araktive region med
300 000 innbyggere. Regionen har gode botilbud, et
dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og
fritidsaktiviteter. 

Bli e  å å utfo  o  utfo ke!

Dekan
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Førsteamanuensis/førstelektor/ 
universitetslektor i naturfag 
(midlertidig stilling/
timelærerstilling)
Det humanistiske fakultet, Institu for
førskolelærerutdanning

Førsteamanuensis/førstelektor i
spesialpedagogikk (3 stillinger) 
Det humanistiske fakultet, Nasjonalt senter for
leseopplæring og leseforskning

Post doktor i plantemolekylær
biologi og -patologi
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institu
for matematikk og naturvitenskap

Doktorgradsstipendiat i sosialt
arbeid
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institu for
sosialfag

ra
nt
z
no

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT

uit.no/tavla

LEDIGE STIPENDIATSTILLINGAR
Fakultet for biovitskap, fiskeri og økonomi:
•	 Stipendiat	i	marin	økologi		 	 	 	
	 –	søknadsfrist	15.05.11																																																																																																																												
•	 Stipendiat	i	fiskeimmunologi/virologi		 	 	
	 –	søknadsfrist	01.06.11
•	 Stipendiat	i	akademisk	entreprenørskap		 	 	
	 –	søknadsfrist	15.06.11
•	 Stipendiat	i	eksperimentell	økonomi		 	 	
	 –	søknadsfrist	15.06.11

Det helsevitskaplege fakultet:
•	 Stipendiat	til	prosjektet	«Mikropartiklar	og	risiko	for		
	 venøs	trombose»	–	søknadsfrist			29.04.11
•	 To	stipendiatstillingar	for	cand.med.	med	bestått		 	
	 Forskarlinje	i	medisin	–	søknadsfrist	08.06.11
•	 Stipendiat	i	helsevitskaplege	fag			 	 	
	 –	søknadsfrist	29.04.11
•	 Stipendiat	i	psykologi	–	søknadsfrist	06.05.11

Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og 
lærarutdanning:
•	 Stipendiat	til	prosjektet	«Border	Culture»	
•	 Stipendiat	i	språkpolitikk	og	språkplanlegging		 	
	 i	tre	kulturar	
•	 Research	Fellow	in	Peace	and	Conflict	Studies		 	
	 –	application	deadline	01.07.11

Fakultet for naturvitskap og teknologi:
•	 Stipendiat	i	kjemi	(materialar	for	fornybar	energi)	
•	 Stipendiat	i	fysikk	(geotermisk	energi)	

Det kunstfaglege fakultet:
•	 Stipendiat	i	kunstnerisk	dokumentasjon	

Det juridiske fakultet:
•	 Stipendiat	i	rettsvitskap	

Søknadsfrist	der	ikkje	anna	er	nemnt:	20.05.11

For fullstendig kunngjering, se: www.jobbnorge.no

jo
bb
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Se også stillingsannonsene på nett

www.forskerforum.no
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Aalborg Universitet (AAU) driver undervisning og forskning til 
højeste niveau inden for humaniora, samfunds-, teknisk-, natur- 
og sundhedsvidenskab.

Professorat

inden for ledelse og organisatorisk læring

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut 
for Læring og Filosofi er en stilling som professor 
inden for ledelse og organisatorisk læring ledig til 
besættelse fra 1. januar 2012 eller snarest derefter.

Instituttet kan ses nærmere beskrevet på  
www.learning.aau.dk.

Stillingsnummer:  2011-224-00102

Ansøgningsfrist:  1. juni 2011

Førsteamanuensis/førstelektor innen
samfunnsfag/samfunnsgeografi/historie

•

Førsteamanuensis/førstelektor/(høgskolelektor)
innen pedagogikk og elevkunnskap (fast og vikariat)

•

Førsteamanuensis/førstelektor innen
matematikk/matematikkdidaktikk

•

Førsteamanuensis/førstelektor innen
fysikk/naturfagdidaktikk

•

Doktorgradsstipendiat innen ledelse og
arbeidsmotivasjon

•

Førsteamanuensis/førstlektor/høgskolelektor innen
matematikk/matematikkdidaktikk 

•

Professor/førsteamanuensis innen teknisk
kybernetikk 

•

Flere stillinger og for fullstendig
utlysningstekster se:
http://www.hibu.no/ledigestillinger/

Stillinger ledig som:

Vi  gir talentene en fremtid!

For medlemmer i Forskerforbundet: 
Nå hele 3 % sparerente fra første krone
Cresco Unique kan brukes både som sparekonto og kredittkonto, alt etter behov. 
Uavhengig av hvordan du bruker kontoen, er vilkårene blant de beste i markedet:

• 3 % sparerente fra første krone  •  Ingen krav til minstebeløp  •  Ingen begrensning i antall uttak
• Gebyrfrie varekjøp over hele verden  •  Gebyrfri nettbank  •  Kredittreserve på inntil kr 75 000

Søk på www.cresco.no/unique    Kundeservice 815 00 073

Betingelser pr. april 2011. Nominell kredittrente 10,65 % årlig. Effektiv rente: kr 10.000 (14,54 %), kr 25.000 (12,52%), kr 50.000 (11,85 %). 

– et produkt fra DnB NOR Bank ASA
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I
Har du sjekket dette før 

lønnsoppgjøret? 
Alle medlemmer har nylig fått en 
e-post fra Forskerforbundet med 
informasjon om registrerte med-
lemsopplysninger. Opplysnin-
gene om medlemskapet ditt må 
være riktig registrert i vårt med-
lemsregister for at vi best mulig 
skal kunne ivareta dine interesser 
i lønnsoppgjøret 2011. Vi ber deg 
om å sjekke at følgende er korrekt:
•	 Arbeidsplass 
•	 Stillingstittel/-kode 
•	 E-postadresse og mobilnummer
Vi ber om at du oppdaterer opplys-
ningene på Min side dersom noe 
ikke stemmer. Gå til www.forsker-
forbundet.no/minside.

II
Unio: Ambisjon på fire 

prosent 
Unio har vedtatt sin inntektspoli-
tiske uttalelse for 2011. Den inn-
tektspolitiske uttalelsen danner 
grunnlaget for kravene som for-
handlingsutvalgene vedtar innen-
for sine tariffområder. 

– Om vi skal holde tritt med 
funksjonærene i industrien må 
ambisjonen vår være et resultat på 
fire prosent, sier Unio-leder An-
ders Folkestad. 

– Den økonomiske avkastingen 
av utdanning er for lav i Norge 
sammenlignet med andre land. 
Grupper i offentlig sektor har 
blitt hengende etter. Derfor må 
utdanning, kompetanse, ansvar 
og risiko verdsettes høyere. Det er 
nødvendig også for å nå målet om 
likelønn, sier Folkestad.

III
Strengere regler 

for akkreditering av 
doktorgradsstudier 

Kunnskapsdepartementet har 
fastsatt nye regler for akkredite-
ring av doktorgradsstudier. Det 
stilles kvantitative krav til størrel-
sen på fagmiljøet og antall stipen-
diater. Ved akkreditering av et nytt 
doktorgradsstudium skal studiet 
ha et fagmiljø tilsvarende minst 
8 årsverk med førstestillingskom-
petanse, hvorav minst 4 har pro-
fessorkompetanse. Institusjonen 
må videre kunne sannsynliggjøre 
at den over tid kan opprettholde 
et doktorgradsmiljø med minst 15 
doktorgradsstudenter. Endringen 
er kunngjort i en oppdatert utgave 

av Rundskriv F-08-10 fra Kunn-
skapsdepartementet.

IV
Forskningsbarometeret 

lansert
Som en del av Vitenskapsåret 2011 
har Kunnskapsdepartementet lan-
sert nettsiden www.forsknings-
barometeret.no. Forskningsba-
rometeret ble lansert 17. mars 
på konferansen «Kunnskap for 
framtida», den første av to store 
signalkonferanser departementet 
arrangerer i Vitenskapsåret 2011.

Forskningsbarometeret skal 
oppdateres årlig og være en pålite-
lig kilde til informasjon om norsk 
forskning. Barometeret består av 
24 indikatorer for norsk forskning 
og innovasjon som presenteres 
innenfor seks nøkkelområder: in-
vestering, mennesker, samarbeid, 
områder, resultater og trender. 

V
Bedre vilkår for 
arbeidssøkende 

doktorgradskandidater 
Forskerforbundet har hatt et møte 
med Arbeidsdepartementet der vi 
tok opp tre ulike forhold vedrøren-
de doktorgradskandidater og prak-
sis knyttet til retten til dagpenger. 
I brev til Arbeids- og velferdseta-
ten gir departementet nå viktige 
signaler om endring av praksis. 
Det blir slutt på 8 ukers karantene 
for doktorgradskandidater som 
søker dagpenger. Praksisen med 
6 ukers utestenging fra dagpen-
ger i forbindelse med forberedelse 
til disputas skal vurderes på nytt. 
Departementet ber også NAV om 
å vurdere endring av praksis når 
det gjelder muligheten for å motta 

dagpenger samtidig som man ar-
beider med avhandlingen.

VI
Støtt vårt opprop for 
fremtiden etter oljen 

Forskerforbundet mener at vi i 
fremtiden må investere mer av 
oljepengene i forskning. Vi ber 
derfor om din støtte til følgende 
krav til regjeringen i revidert na-
sjonalbudsjett som legges frem i 
midten av mai. Forskerforbundet 
mener at regjeringen må 
•	 legge fram en samlet plan for 

hva vi skal leve av etter oljen, i 
samråd med en partssammen-
satt ekspertgruppe. 

•	 følge handlingsregelen og satse 
på tiltak som styrker vekstev-
nen (forskning, utdanning og 
infrastruktur) 

•	 innfri løftet om at 3% av BNP 
skal gå til forskning. 

•	 styrke forskningsfondet.
Forskerforbundet tar også svært 
gjerne imot flere krav enn de som 
vi har formulert i dette oppropet. 
Send inn ditt forslag til forskerfor-
bundet@gmail.com innen 13. mai 
2011.

Støtt vårt opprop på Facebook: 
www.facebook.com/fremtidetter-
oljen

VII
Universitetene vil 
gi 119 mill kr til fri 

prosjektstøtte 
Universitetene omdisponerer 
inntil 119 millioner innenfor egne 
budsjetter til et solid økonomisk 
løft for den åpne konkurransea-
renaen, skriver Forskningsrådet. 
Bidraget avhenger av størrelsen på 
Kunnskapsdepartementets bud-

sjettøkning for 2012. 
Fellesløftet innebærer at uni-

versitetene vil la størrelsen på sitt 
samlede bidrag følge Kunnskaps-
departementets budsjettøkning 
til den åpne konkurransearenaen. 
De vil bidra med samme beløp 
som budsjettøkningen for 2012 
utgjør, inntil 119 millioner kroner. 
Universitetene forplikter seg til et 
tilsvarende beløp også for de kom-
mende to år.

Dersom KD bidrar med samme 
beløp som universitetene er villige 
til å omdisponere i sine budsjetter, 
vil fellesløftet i 2012 – altså den to-
tale økningen til fri prosjektstøtte 
– utgjøre 238 millioner kroner.

VIII
Ny Unio-brosjyre om 

pensjon 
«Hva skjer med pensjonen min?» 
er tittelen på Unios nye brosjyre 
om offentlig tjenestepensjon og 
AFP. Her kan du lese om den 
nye pensjonsordningen som ble 
innført i år, etter at Unio i 2009 
bidro til å videreføre en trygg og 
solidarisk pensjon for flertallet av 
medlemmene.

Brosjyren er en oppdatert og 
revidert utgave av pensjonsbrosjy-
ren Unio ga ut i 2009. Brosjyren 
forklarer hvorfor en pensjonsord-
ning med en bruttogaranti er best 
for flertallet av medlemmene, slik 
at du skal være garantert 66 pro-
sent av din sluttlønn når du er 65 
år og har 30 års opptjening av tje-
nestepensjon. Bestill brosjyren fra 
sekretariatet: www.forskerforbun-
det.no/materiell. 

IX
Studieplasser på 

marginalen
Forskerforbundet har kartlagt om-
fanget av studiepoengproduksjon 
ved statlige universiteter og høy-
skoler ut over studieplasser som 
er fullfinansiert over statsbudsjet-
tet. Rapporten viser at det produ-
seres langt flere studiepoeng ved 
statlige universiteter og høyskoler 
enn basisbevilgningene fra Stor-
tinget skulle tilsi. 

Hele 25 prosent av studiepo-
engene er produsert uten annen 
inntekt enn den resultatbaserte 
uttellingen (RBU) som er ment å 
dekke 40 prosent av faktiske utgif-
ter. Forskerforbundet oppfordrer 
myndighetene og institusjonene 
til snarest mulig å komme i dialog 

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

KURSTILBUD MAI 2011

Forskerforbundet arrangerer følgende kurs for tillitsvalgte i mai 2011:
•	 04.05.11: Tariffworkshop for tillitsvalgte i kommunal og privat sektor
•	 05.05.11: Grunnopplæring trinn II  – lovverk, for tillitsvalgte i 

kommunal og privat sektor
•	 12.–13.05.11: Omstilling – lovverk, for tillitsvalgte 
•	 30.–31.05.11: Lønnspolitisk verksted for tillitsvalgte i statlig sektor
Program og påmeldingsinformasjon blir lagt ut på www.forskerfor-
bundet.no/kurs.

TARIFFOPPGJøRET 2011

Lønnsforhandlingene i tariffområdene stat, KS og Oslo kommune 
starter onsdag 27. april. Fristen for å komme til enighet er fredag 29. 
april ved midnatt. Følg tariffoppgjøret på nettet: www.forskerforbun-
det.no/tariff2011.
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nyttiggjøre seg forskningsresultater i innovativ virksomhet.
Uansett hvor mye eller hvor lite olje Norge kommer til å hente opp 

fra sokkelen i tiårene som kommer, vil en norsk industri i stadig omstil-
ling være en av de sterkeste bærebjelkene i landets økonomi. Industri 
er en kunnskapsbasert virksomhet. Nok en gang må det understrekes: 
Noen må skape den viten og den kunnskap gjennom forskning som 
blant annet og ikke minst industrien er avhengig av – nå og i årene som 
kommer. Derfor er Norsk Industri og Forskerforbundet urolige for Fors-
kningsfondets fremtid. En svekking av fondet svekker forskningen og 
dermed den industrielle konkurranseevnen. Eller for å ta det fra en po-
sitiv vinkling: Et bedret økonomisk grunnlag for forskning ved univer-
siteter, høyskoler og forskningsinstitutter sikrer norske arbeidsplasser.

Oppfordringen til regjeringen er klar: Forskningsfondets avkastning 
må være god og forutsigbar. Dette er en av forutsetningene for å få fram 
innovasjon og en nødvendig kunnskapsberedskap – en annen forutset-
ning er bruk av penger på gode arbeidsbetingelser og bedrete lønnsvil-
kår for dem som skaper og forvalter kunnskap.

Støtt derfor opp om aksjonen «Hva skal vi leve av etter oljen?». 

Kvalitet og kvantitet
Kvalitetsreformen var både en studiereform for å heve kvaliteten på ut-
danningene og en styringsreform der universiteter og høyskoler fikk økt 
autonomi og rom for handling til å utvikle og implementere egne stra-
tegier og prioriteringer. Reformen betydde i så henseende en overgang 
til en mer fleksibel finansieringsmodell med rammefinansiering og re-
sultatbasert uttelling.

Opprettelse av nye studieplasser ved institusjonene kan i dag skje 
på to måter: Institusjonene kan få tildelt nye studieplasser fra Kunn-
skapsdepartementet. Da legges 60 prosent av studiets gjeldende sats i 
finansieringssystemet inn i rammen til institusjonen. De resterende 40 
prosentene kommer som uttelling i utdanningsinsentivet to år etter at 
studiepoengene er avlagt. Disse studieplassene fullfinansieres dermed 
i tråd med satsene, men deler av midlene tildeles etter at resultatene 
er oppnådd. Universiteter og høyskoler kan imidlertid innenfor dagens 
modell også utvikle nye studietilbud og tilby studieplasser uten at Stor-

tinget har bevilget midler til nye plasser. De 
får da tilsvarende 40 prosent av gjeldende ka-
tegorisats for studiet når studentene avlegger 
studiepoeng. Institusjonene har utnyttet dette 
blant annet til å overbooke studentopptakene 
for å kompensere for tapt studiepoengproduk-
sjon på grunn av frafall og manglende gjen-
nomstrømning. Dette er imidlertid en van-
skelig balansegang. Strikken kan her strekkes 
for langt, slik at både studentenes studiekva-
litet og de ansattes arbeidsvilkår settes på 
prøve. Forskerforbundet har nå nylig utgitt 
rapporten «Studieplasser på marginalen». 
Denne rapporten drøfter antall studenter og 
studiepoengproduksjonen ved universiteter 

og høyskoler i de senere år i forhold til den finansieringen som gis over 
statsbudsjettet. Konklusjonen er entydig: Så å si alle institusjonene tar 
inn for mange studenter og produserer for mange studiepoeng i forhold 
til det antall studieplasser som fullfinansieres i tildelingene. I gjennom-
snitt produseres 25 prosent av studiepoengene med inntektene bare fra 
den resultatbaserte tildelingen. Forskerforbundet er bekymret for denne 
situasjonen, som i høyeste grad berører de ansattes arbeidsvilkår ved 
at blant annet den tidsmessige fordelingen av arbeidsoppgaver mellom 
forskning, undervisning og andre oppgaver kommer under press. Det 
er nå på tide at Kunnskapsdepartementet i samråd med institusjonene 
kommer i gang med vurderingen av hvordan man kan gjenopprette ba-
lansen mellom antall fullfinansierte studieplasser i grunnbevilgningen 
og det faktiske studenttallet på institusjonene, slik Handlingsromutval-
get anbefalte for over ett år siden.

Olje og penger
Forskerforbundet har nylig satt i gang en aksjon med overskriften «Hva 
skal vi leve av etter oljen?». Det er etablert en blogg med lenker til Twit-
ter og Facebook.

Utgangspunktet for aksjonen var en henvendelse like før årsskiftet 
fra forbundet til Nærings- og handelsdepartementet, regjeringen og re-
gjeringspartienes representanter i Stortinget med oppfordring om å få 
fram en bred offentlig debatt om omstilling, innovasjon og forskning.

På Kunnskapsdepartementets konferanse 17. mars med tittelen 
«Kunnskap for framtida», hvor vekten lå på innovasjon, diskuterte en re-

presentativ forsamling fra Forsknings-Norge 
deler av den problematikken vi i vår henven-
delse ba regjeringen løfte fram. Så langt bør vi 
være godt fornøyd. Og konferansen var god.

Men én ting er visjoner – en annen ting er 
realisering.

Dagen før Kunnskapsdepartementets 
signalkonferanse avsluttet forbundet sitt år-
lige todagers møte i Landsrådet. En av fore-
dragsholderne var direktør Knut E. Sunde i 
Norsk Industri. Hans innlegg dreide seg om 
den synkende avkastningen vi vil få av Fors-
kningsfondet i årene framover grunnet lavere 
rente på fondet – om regjeringen ikke sørger 
for å kompensere for tapet så ikke det økono-

miske grunnlaget for norsk forskning svekkes med hundrevis av mil-
lioner kroner.

Sunde var bekymret for utviklingen på industriens vegne. Svekket 
forskningsfond svekker forskningen og rammer direkte industriens 
omstillingsevne. Et av norsk industris fremste konkurransefortrinn er 
kvalitet basert på høykompetent arbeidskraft og bedriftenes evne til å 

Av Ove Kvammen, 
medlem av 

Forskerforbundets 
hovedstyre

om å redusere antall studieplasser 
på marginalen.  

Rapporten er publisert i For-
skerforbundets skriftserie (notat nr 
2/2011). Last ned rapporten fra www.
forskerforbundet.no/skriftserien. 

X
Samarbeidsavtale med 

Amnesty International 
Forskerforbundet har sendt e-post 
til alle medlemmer med infor-
masjon om vårt samarbeid med 
Amnesty International Norge. Vi 
oppfordrer alle medlemmer til å 
slutte seg til Amnestys SMS-ak-
sjonsnettverk. Da får man tilbud 
om å være med på tre aksjoner i 
måneden, men velger selv om 
man vil delta. På den måten bidrar 
man til å stoppe tortur, henrettel-
ser og andre brudd på menneske-
rettighetene verden over. Hver ak-
sjon koster 6 kroner. Send teksten 
AMNESTY til 2160 for å melde 
deg inn i SMS-nettverket. 

Vi understreker at samarbeidet 
på ingen måte er forpliktende for 
våre medlemmer. Vi oppfordrer til 
frivillig engasjement, men ingen 
skal mot viten og vilje involveres i 
aktivitet initiert av Amnesty.

XI
HR-Excellence in Research
Institusjoner får EU-kvalitets-
stempel for å fremme forskeres ar-
beidsvilkår og karrieremuligheter. 
Europakommisjonens HR-Excel-
lence in Research-logo tildeles in-
stitusjoner som har sluttet seg til 
og implementert Charter og Code. 

Tre norske institusjoner har 
hittil fått logoen: NTNU, Univer-
sitetet i Oslo og Forskningsrådet. 
Universitetet i Bergen, Univer-
sitetet i Tromsø og Høgskolen i 
Oslo forventes også å få logoen 
innen kort tid. 

Charter og Code er Europakom-
misjonens anbefalinger om an-
svar og forpliktelser for forskere, 
arbeidsgivere og finansiører, i hen-
hold til rekruttering, arbeidsvilkår 
og karriereplanlegging. 

XII
Følg Forskerforbundet på 

Facebook
Nå kan du følge Forskerforbun-
det på Facebook. Gå til www.fa-
cebook.com/forskerforbundet og 
klikk «Liker». Tips gjerne andre 
som du tror kan ha interesse av å 
følge siden.

Av Bjarne 
Hodne, leder i 

Forskerforbundet
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Landsråd og sektorseminarer

Årets møte i Landsrådet er nettopp avsluttet. Landsrådets viktigste for-
melle oppgave er å gi råd til Forskerforbundets hovedstyre i sentrale 
saker som Hovedstyret arbeider med, og der Hovedstyret ønsker råd fra 
medlemmene.

Denne gang ba Hovedstyret om råd blant annet i forbindelse med 
det kommende tariffoppgjøret og utvikling av strategi for å få tilført 
lokal forhandlingspott egne midler. Styret ba videre om råd om hvordan 
Forskerforbundet sentralt og lokalt kan følge opp enkelte institusjoners 
bruk av særlig uavhengig stilling og om eventuell videreutvikling av for-
bundets politikk i forhold til pågående og fremtidige fusjonsprosesser i 
universitets-, høyskole- og forskningsinstituttsektoren. 

Fikk så Hovedstyret klare råd?
Når det gjaldt tariffpolitikk og strategi for tilføring av egne midler, 

fikk styret gode forslag og råd som vil bli tatt videre. Derimot kom det 
få innspill om aksjonsformer/medlemsmobilisering. Det samme gjaldt 
fusjoner og særlig uavhengig stilling. I tilknytning til den siste saken 
ga imidlertid Landsrådet et klart og enstemmig råd – Hovedstyret må 
arbeide for å inngå en ny særavtale om arbeidstid for ansatte i faglige/
vitenskapelige stillinger ved universiteter og høyskoler. 

Men Landsrådet har også en annen viktig 
funksjon. Det er en møteplass på tvers av lo-
kallag, fagpolitiske foreninger og sektorer og 
den eneste arena for organisert samarbeid 
på tvers mellom møtene i Representantska-
pet. Landsrådet har slik stor betydning for 
samhandling og organisasjonsbygging, som 
er nødvendige forutsetninger for å få gjen-
nomslag for forbundets mest sentrale saker: 
høyere lønn og bedrede arbeidsvilkår med tid 
til FoU. 

Det samme siktemålet har sektorsemina-
rene – disse seminarene skal bidra til å styrke 
samhandling og samarbeid blant medlemmer 

og tillitsvalgte innen samme sektor og samme type virksomheter. Innfø-
ring av sektorseminarer ble vedtatt på representantskapsmøtet i oktober 
2009, men er ingen nyvinning. Hvem har ikke hørt om «bøllekursene», 
universitetslagenes årlige samlinger som har vært avholdt i en rekke år, 
og som er blitt et kjent begrep i forbundet.

Til nå er tre sektorseminarer avholdt, to innen instituttsektoren og 
ett for høyskolene. Seminarene har etter min mening vært vellykkede 
og har vært med på å legge en ramme for kommende seminarer innen 
andre sektorer. Det er også lagt klare planer for videreføring i form av 
nye seminarer. Faglig opplegg er lagt til planleggingsgruppe fra sekto-
ren selv, mens sekretariatet vil være teknisk arrangør og ellers bistå ved 
behov.

Så langt tyder alt på at sektorseminarene blir sentrale elementer i 
styrking og bygging av Forskerforbundet som organisasjon. De vil sup-
plere Landsrådet på en god måte og kan bidra til at Landsrådet blir en 
felles arena for utforming av forbundets politikk i representantskaps-
perioden.

Av Sigrid Lem,
 generalsekretær i 
Forskerforbundet 

FAKTA OM FORSKERFORBUNDET

Forskerforbundet er landets største og ledende fag- og interesseor-
ganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning, museer og 
kulturminnevern. 

Forskerforbundet har nærmere 18  000 medlemmer og 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 
arbeidsstedet og sentralt.

• Du får bistand i spørsmål om dine lønns- og arbeidsvilkår.
• Forskerforbundet arrangerer kurs, konferanser og seminarer for 

medlemmer og tillitsvalgte.

FORSKERFORBUNDETS HOVEDSTYRE 2011–2012:
Bjarne Hodne, Universitetet i Oslo (leder)
Randi Halveg Iversby, Universitetet i Oslo (nesteder) 
Ragnhild Elster, Høgskolen i Telemark
Svein Kristiansen, NTNU 
Sigurd Rysstad, Universitetet for miljø- og biovitenskap
Merethe J. Sollund, Nordlandsforskning
Kåre-Olav Stensløkken, Ullevål universitetssykehus
Karen-Lise S. Knudsen, Universitetet i Agder (1. vara)
Kristin Dæhli, NTNU (2. vara)
Ove Kvammen, Høgskolen i Bergen (3. vara)

SEKRETARIATET:
Generalsekretær Sigrid Lem
Arkivleder Kristine K. Brox
Kommunikasjonsleder Arvid Ellingsen
Informasjonsleder Unn Rognmo
Avdelingssjef Bjørn T. Berg
Rådgiver Jon W. Iddeng
Rådgiver Elin Havelin Rekdal
Forhandlingssjef Frank O. Anthun
Seksjonsleder Eirik Rikardsen
Rådgiver Kjetil Mørk (vikar)
Rådgiver Tanya Nymo
Juridisk rådgiver Birgitte Olafsen
Seksjonsleder/advokat Ann Turid Opstad
Advokat Brita Alsos 
Advokat Haakon Utne Kierulf
Juridisk rådgiver Hildur N. Nilssen
Juridisk rådgiver Mariann Helen Olsen (permisjon)
Organisasjonssjef Joar Flynn Jensen
Seksjonsleder Elisabeth Tindeland
Organisasjonskonsulent Natasa Duric
Sekretær Gerd Sandvik
Seksjonsleder/kontorsjef Aina Nilsen
Økonomikonsulent Siri Johannessen
Regnskapskonsulent Bjørn Jensen
Regnskapssekretær Elisabeth Johansen
Organisasjonssekretær Turid Cordtsen 
Førstesekretær Linda Pettersson
Sekretær Hans Askildsen 
Sekretær Seija Hjelteig
Sekretær Inger Marie Højfeldt
Sekretær Tore Sandnes
Sekretær Renate Storli (vikar)

God nok utdanning?
Ifølge universitets- og høyskolelo-
ven skal undervisningen ved uni-
versitetene og høyskolene være 
forskningsbasert. Dette krever at 
det vitenskapelige personalet ved 
våre universiteter og høyskoler 
har den nødvendige forsknings-
tid innenfor rammen av ordinær 
arbeidsdag – noe som langt fra er 
tilfellet. 

Om dette ikke rettes opp, vil 
institusjonenes forskningsevne 
svekkes, noe som er en alvorlig 
trussel mot kvaliteten på undervis-
ningen og dermed på kvaliteten på 
den kompetansen som samfunnet 
har behov for gjennom kunn-
skapsrike arbeidstagere

Innlegg av Bjarne Hodne 
i Aftenposten 10. mars
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Fjernstyrt sentrallås
Elektriske vinduer 
Glasstak
7 kollisjonsputer
Tåkelys
Blue & Me
El. servo med City funksjon
Justerbart ratt
Klimaanlegg
Alu. felger
Delt baksete
El. justerbare sidespeil
VDC/ESP 
(med bakkestartassistanse)

DETTE UTSTYRET ER 
nå INKL I PRISEN:

Fiat 500 fra kr. 179.900,-               Fiat 500C Cabriolet fra 209.900,-

Fiat 500 er et ikon. 500C Cabriolet er magisk. Med sikkerhet (5 stjerner i NCAP) og 

miljøteknologi i en egen divisjon er Fiat 500C både en sensasjon og en kjempesuksess 

over hele Europa. Sjarm og et unikt design er halve hemmeligheten. Topp kjøreegenskaper, 

suverene Euro 5-motorer med ekstremt lave utslipp og en imponerende standard utrustning er 

nesten hele hemmeligheten. Magien må bare oppleves.

5 års
norges
garanti

norges mest solgte småbil

enda mer magisk 

fiat 500

          


