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Aleinegang
Dei vil helst gå vidare aleine. Men regjeringa  
har gjort vegen vanskeleg for små høgskular. 
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LEDER

Dei glasaktige blikka

Vald eller tilsett rektor? Flat eller 
differensiert fordeling av tid til for-
sking og undervising? Eg har sett 
tomheiten i augo til politikarane når 

forskingspolitikken vert vanskeleg, og det finst 
gode argument på båe sider. Det finst nokre 
velorienterte politikarar med interesse og an-
svar for forsking og utdanning, men kva kan nå 
gjennom til generalistane? Avstanden mellom 
UH-sektoren og utkikksstaden til politikarane 
er stor. Når det i tillegg er stor avstand mellom 
den overordna UH-sektoren og forskarkvar-
dagen, kan ein spørje seg: Kva ved tilhøva til 
forskarane og dei andre tilsette når gjennom til 
politikarane? Og i neste omgang: Korleis verkar 
det tilbake på den enkelte og forskingsmiljøa når 
politikarane fattar vedtak på makronivå?
11. juni skal Stortinget etter planen handsame 
stortingsmeldinga Konsentrasjon for kvalitet. I 
meldinga freistar regjeringa å svare på korleis 
ein best kan innrette det norske landskapet av 
høgskular og universitet for å styrke forsking 
og høgare utdanning. Det viktigaste svaret til 
regjeringa er fusjonar. At konsentrasjon er eit 
gode, kjenner vi frå tidsånden, frå urbaniseringa 
som finn stad, frå regjeringas politikk på andre 
område. Kva slags universitet og høgskular vi 
skal ha, kor store dei skal vere og kor dei skal 
liggje er i seg sjølv ei sak av nasjonale dimen-

sjonar. Forskingspolitikken burde vere ein del 
av den langsiktige nasjonsbygginga: Korleis 
byggjer vi best opp ein UH-sektor som bidreg 
til å gjeve oss noko å leve for, leve av og halde 
velferdsstaten oppe?

Kva struktur på institusjonane som gjev 
best forsking og høgare utdanning er eit avan-
sert spørsmål å svare på. Kjernen i forskings-
politikken er så abstrakt at generalistane må 
melde pass. Men saka overlappar eller grensar 
til mange andre politikkfelt. Her er nokre av 
dei, og enkeltdøme på problemstillingar: dis-
triktspolitikk (kor skal vi ha intelligente arbeids-
plassar?), næringspolitikk (kva slags fagmiljø 
etterspør næringslivet i ein bestemt region å 
ha rundt seg?), økonomisk politikk (korleis får 
vi mest att for pengane?), miljøpolitikk (korleis 
kan forskinga gje oss reiskapar til å avgrense kli-
maendringane?). Dei tilgrensande felta er både 
gyldige og viktige, men det er eit problem at 
forskingspolitikken møter så hard konkurranse 

frå tydelegare politikkfelt at han risikerer – i uri-
meleg grad – å verte underordna andre omsyn.

Kva står så på spel for den vanlege tilsette? 
Forskerforum har formidla og problematisert 
nokre, men på langt nær alle mogeleg aspekt. 
Her er nokre av dei:
• medverknad. Vil universitets- og høgskule-

demokratiet fungere godt nok til å gje dei til-
sette eit reelt ord med i laget om utforminga 
av ein ny organisasjon?

• tid til forsking og undervising. Korleis skal 
eventuelt ulike fordelingsprinsipp ved in-
stitusjonane samkøyrast når dei går saman?

• tidssluk. Korleis få tid og krefter til det ein 
eigentleg skal drive med når omstillingane 
tek overhand?

• fagleg utvikling. Tilhøyrer ein eit felt som vert 
styrkt gjennom ei samanslåing, eller vert ein 
marginalisert?

• ulike kunnskapstradisjonar. Profesjons-
utdanningane utgjer kjernen ved fleire av 
høgskulane. Korleis vert den praksisnære 
kunnskapen verdsett ved eit universitet?
Og dette er berre nokre av problemstillin-

gane for forskarane. Korleis fusjonar påverkar 
arbeidsdagen til teknisk-administrativt tilsette 
tek vi for oss i ein eigen artikkel i dette bla-
det. Denne gruppa skal syte for at organisasjo-
nen fungerer medan dei ulike delane smeltar 
saman, og då må ein heilt ned til data- eller 
reknskapssystem som må kommunisere. Ei 
av kjeldene frå NTNU reknar med at det tek 
lang tid å samorganisere universitetet med tre 
høgskular frå neste år. Ho fortel at omstillinga 
i 1996 – då Universitetet i Trondheim vart til 
NTNU – framleis er merkbar.

Du generelle politikar, med glasaktig blikk. 
Kan slikt nå fram til deg? No tek Forskerforum 
på papir sommarferie, og vi viser til nettutgåva 
Forskerforum.no.

Så let eg spørsmålet henge i lufta.

Forskingspolitikken er så 
abstrakt at generalistane må 

melde pass.
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26: Akkurat her og nå
Menneskene har til alle tider søkt innover,  
for å komme nærmere seg selv eller gud.  
Prosjektet Meditasjonens kulturhistorie favner 
både kroppens og sjelens nytte av meditasjon. 

22: Den lykkelige naveren
Kjønnsforskeren Sanna Sarromaa er landets 
mest profilerte arbeidsløse akademiker.  
– Mange synes at jeg er finsk og eksotisk, og 
noen mener jeg er gal, men det er jo fordi de 
er døler, sier hun.

14: Kjerringer mot strømmen
Flere av de mindre høgskolene ønsker å fort-
sette alene og trosser fusjonspresset. Skrek-
ken er å ende opp som en universitetsfilial. 
Vil de klare å stå imot?
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4: Fusjonssmerter
De teknisk-administrativt ansatte tar mye av støyten når institusjoner fusjonerer.  
Nå venter nye, krevende runder.

6: Dette bør du tjene
Vi har SSBs fasit, men den er få fornøyd med.

8: – Tariffhopping
Stadig flere virksomheter melder seg ut av Virke og inn i Spekter eller NHO.  
– Tariffhopping, sier Unio og frykter for pensjonsavtalene.

9: Hvem skal konservere?
KODE – Kunstmuseene i Bergen, har lagt ned hele konserveringsavdelingen.  
– En hårreisende avgjørelse, mener konservator ved Anno museum.

10: Slåss for enekontor
Ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin sitter alle i åpent landskap.  
Stadig flere steder er det kamp om å beholde cellekontorene.

Forskerforum
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fusjoner

– MERKER SLITASJE ALLEREDE
Fusjoner går hardt utover administrativt ansatte. Den kommende NTNU-fusjonen  
er allerede en påkjenning.

De teknisk-administrativt ansatte står i første-
linjen i fusjonsprosesser. Nye rutiner, systemer 
og regler skal håndteres i tillegg til faste opp-
gaver.

– Administrasjonen representerer ofte kon-
tinuiteten og limet i organisasjonen. Det må vi 
også være ved omstillinger, men jeg frykter det 
blir mer uro. Vi merker fortsatt omstillingen 
fra 1996, da NTNU ble opprettet. Det er 20 
år siden, så dette vil nok ta en stund, mener 
Kjersti Forbregd, rådgiver ved SVT-fakultetet 
ved NTNU. Hun er også leder for Forskerfor-
bundets fagpolitiske forening for teknisk-ad-
ministrativt ansatte (TA-ansatte).

Tilsettingsstopp
I 2016 skal NTNU fusjonere med høgskolene 
i Gjøvik, Sør-Trøndelag og Ålesund.

– Vi merker slitasje i administrasjonen her 

på fakultetet. Fusjonsprosessen foregår paral-
lelt med vanlige gjøremål, og det er vanskelig å 
få tid til den daglige donten, sier hun.

Belastningen merkes særlig ved at det ikke 
foretas nyansettelser.

– Det er innført tilsettingsstopp i fusjons-
perioden. Når folk slutter, blir det ikke ansatt 
en erstatter. Dette gir stor slitasje på dem som 
sitter igjen. Det kan hende at vi er nok ansatte 
når fusjonen er gjennomført, men slik er det 
ikke nå, sier hun.

Uavklart høst 
Mye ved er den forestående fusjonen er ennå 
uavklart.

– Det virker som veien blir til mens man 
går. Vi forstår at ledelsen ikke kan informere 
hele tiden, men vi vet ingenting om hvordan 
høsten vil bli ennå, sier Forbregd. Hun er spent 

på hvordan forskjellige rutiner og systemer skal 
sys sammen.

– I det daglige kan vi imidlertid ikke tenke 
på dette. Vi skal ta opp studenter, vi skal betale 
ut lønn og arrangere disputaser. Men at vi har 
noen slitsomme år foran oss, er jeg ikke i tvil 
om, sier hun, og understreker at de fleste like-
vel er positivt innstilt på å bidra i prosessen.

Forbregd håper de ansatte ved både NTNU 
og høgskolene får delta i utviklingen av den nye 
organisasjonen.

– De signalene jeg har fått fra våre medlem-
mer ved nye Høgskolen i Akershus (HiOA) og 
UiT – Norges arktiske universitet, er at man må 
være tydelig på hva slags fusjon det er. Er det 
en fusjon mellom likeverdige partnere der alle 
ansatte blir tatt med på prosessen, eller er det 
én institusjon som styrer over de andre? For-
ventningene ble skrudd opp da det ble annon-
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 ▪ – Administrasjonen jobber for at forskerne skal merke minst mulig, sier Anne Margrethe Kristiansen ved Afi.
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sert at fusjonen mellom Høgskolen i Akershus 
og Høgskolen i Oslo var mellom likeverdige 
partnere uavhengig av kjøttvekta, men det viste 
seg å bli vanskelig da beslutningene skulle tas, 
sier hun.

Skjermer forskerne 
Også TA-ansatte ved forskningsinstitutt som 
fusjonerer, er under press. Arbeidsforskningsin-
stituttet (Afi) ble i fjor en del av HiOA.

– Administrasjonen jobber for at forskerne 
skal merke minst mulig. De skal ikke bli belem-
ret med masse byråkrati eller nytt reglement, 
men kunne hente ut godene ved å komme i 
større fagmiljø. Da er det mye press på admi-
nistrasjonen som har fått en stor omlegging 
av verktøy, rutiner og regler, sier økonomi- og 
administrasjonssjef ved Afi, Anne Margrethe 
Kristiansen.

– Som et statlig AS hadde vi et begrenset re-
gelverk å følge og veldig stor grad av frihet. Men 
høgskolen er mål- og regelstyrt, samt veldig 
budsjettstyrt. Det harmonerer ikke så bra med 
oppdragsinstituttene som er markedsorienterte 
og trenger fleksibilitet og konkurransekraft, 
sier hun.

Skyggeregnskap
– Som institutt er vi helt avhengige av å være re-
sultatstyrt og ikke budsjettstyrt. Vi får kun hver 
femte krone fra basisfinansieringen. Hovedde-
len må dekkes fortløpende, og vi må derfor vite 
resultatet hver måned. Det skaper utfordringer i 
et høgskolesystem som rapporterer hvert tertial. 
Statens regnskapssystemer er innrettet mot en 
budsjettstyring hvor man er fullfinansiert, og 
handler om hvordan man forvalter ressursene 
gjennom året, ikke hvor mye inntekter man 
klarer å skaffe, sier Kristiansen. 

Afi har derfor måttet opprette skyggeregn-
skap for å få oversikt.

– Vi kunne ikke beholde vårt prosjekt-
styrings- og regnskapssystem. Vi mente 
vi kunne gitt høgskolen informasjonen de 
trengte. Men det gikk ikke, for Riksrevisjonen 
krever at alt må føres i ett hovedsystem. Da får 
vi skyggeregnskaper, noe som skaper treghet i 
arbeidet, sier hun.

Ansettelser av forskere og opprettelse av nye 
prosjekter er andre eksempler på rutiner som 
tar lengre tid enn før fordi UH-loven og høg-
skolens regelverk medfører flere formaliteter.

– Vi risikerer å miste viktige personer vi 
gjerne skulle hatt. Men det positive ved å være 
en del av høgskolen er at vi får mer kvalifiserte 
søkere, sier hun.

I tillegg gjør skolens støtteapparat det en-
klere å sette i gang internasjonale forsknings-
prosjekt. Det har også blitt lettere å få ja på 
enkelte ønsker som går utover høgskolens 
standardløsninger.

God opplæring
Hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved 
HiOA, Morten G. Kielland, bekrefter Kristian-
sens bilde av situasjonen.

– Det har blitt mange nye systemer å for-
holde seg til for alle, hvilket betyr merarbeid. 
Høgskolens systemer er annerledes enn insti-
tuttenes. Det er også slik at høgskolen er pålagt 
å ha en del systemer man ikke behøver i en 
mindre organisasjon, sier Kielland.

De nye systemene har ført til økt behov for 
opplæring.

– Høgskolen har en god ordning for opp-
læring. Men det tar tid, og det er ikke satt av 
ekstra tid til dette, sier han.

Det fins både tap og gevinster ved en sam-
menslåing, mener Kielland. En gevinst for de 
administrativt ansatte har vært større faglig 
felleskap. Kristiansen ved Afi framhever at fu-
sjonen også har gitt tilgang til spisskompetanse 
innen administrative områder som instituttet 
før ikke hadde.

Når man er flere om oppgavene, er man 
også mindre sårbar, påpeker Kielland. Men et 
større miljø gir også flere nivå å forholde seg til.

– De administrativt ansatte ved instituttene 
som tidligere arbeidet direkte med Norges 
forskningsråd, har ikke lenger denne kontakten. 
Den går nå via høgskolens FoU-seksjon, noe 
som betyr at saksgangen tar lengre tid, sier han. 

Beholder jobben
I tillegg til å styrke fagmiljøene er et av målene 
med en fusjon gjerne å oppnå stordriftsforde-
ler, blant annet gjennom færre administrativt 
ansatte. Det kan bli vanskelig, mener Forbregd 
ved NTNU.

– Jeg har ikke hørt noen som tror at det blir 
færre administrativt ansatte når organisasjo-
nen blir større. Det er et knekkpunkt når det 
gjelder informasjonsflyt og antall ansatte i en 
faggruppe. Dersom man når et visst antall, må 
det inn en ny administrasjon på det nivået, sier 

hun og viser til forskning gjort på fusjoner av 
store organisasjoner, spesielt de gjennomførte 
universitetsfusjonene i Danmark. 

– Vi vil nok derfor få flere administrativt 
ansatte og flere mellomledere.

Ved nye HiOA har det ikke vært signalisert 
nedbemanning av administrasjonen. Ingen 
TA-ansatte skal miste jobben. 

– Det har vært sagt ettertrykkelig at ingen 
skal sies opp. Hvis instituttene opplever svik-
tende inntekter, vil de likevel kunne rammes 
av nedbemanning. Etter fusjonen har insti-
tuttene fått en «fredningsperiode» på inntil 
fem år, hvor minst mulig skal endres. Etter 
fredningsperioden er det imidlertid åpent for 
eventuell omstrukturering, sier Kielland.

✒✒ av elin rekdal müller

Kort oppsummert

Konsekvenser av fusjoner for 
administrativt ansatte

Utfordringer:

 ▪ økt uro
 ▪ nye systemer, regler og rutiner
 ▪ mer byråkrati 
 ▪ ingen ekstra ressurser
 ▪ mindre medbestemmelse
 ▪ geografiske avstander

Gevinster:

 ▪ større fagmiljø
 ▪ mindre sårbar
 ▪ opplæring og oppfølging
 ▪ bedre støttefunksjoner sentralt
 ▪ mer kvalifiserte søkere
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 ▪ – Det er ikke satt av ekstra tid til opplæring, sier hovedtillitsvalgt Morten G. Kielland ved HiOA.
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lønn

FORSKERE SAKKER AKTERUT
– Ingen blir professor for å bli rik, sier professor.

– Dette er ganske alvorlig, sier Hilde Gunn 
Avløyp.

Generalsekretæren i Forskerforbundet blir 
ikke oppløftet av statistikken foran seg. Tallene fra 
Statistisk sentralbyrå (SSB) viser lønnsutviklingen 
i universitets- og høyskolesektoren (UH) de siste 
fem årene. I perioden har samtlige grupper hatt 
en lavere lønnsutvikling enn snittet for staten.

Mens statsansatte ifølge SSB i snitt hadde 
en lønnsvekst på ca. 21 prosent fra 2009 til 
2014, har flere av de sentrale forskergruppene 
ligget flere prosentpoeng under. Universitets- 
og høyskolelektorene og førsteamanuensisene 
har rykket opp 15–16 prosent, mens professo-
rene har hatt en økning på knappe 15 prosent. 
(se tabell). Det gir en gjennomsnittlig profes-
sorlønn på 754 800 kroner i 2014.

– Nedslående
– Dette kan vi ikke være fornøyde med. Det 

kan jeg heller ikke skjønne at regjeringen kan 
være når de vil satse på forskning og på å bygge 
eksellente fagmiljøer, sier Avløyp.

Årets mellomoppgjør gir neppe nok til å 
rette opp noe etterslep for ansatte i universitets- 
og høyskolesektoren, med en total ramme på 
2,7 prosent. Siden hoveddelen av årets oppgjør 
allerede var satt i effekt i løpet av 2014, kunne 
den jevne statsansatte regne med å få 0,19 pro-
sent høyere lønn fra 1. mai i år.

Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved 
Universitetet i Oslo, Kristian Mollestad, har 
tatt del i lønnsforhandlingene som medlem av 
Unios forhandlingsutvalg for det statlige tarif-
fområdet siden 2010. Han mener statistikken 
bekrefter et kjent bilde.

– Det er nedslående, men bekrefter også det 
vi har sagt i alle oppgjørene i denne perioden, 
som vi har hatt problemer med å få gjennom-
slag for: Våre grupper kommer dårlig ut. Dette 

viser med all tydelighet at justeringsforhandlin-
ger er nødvendige, og at lokale arbeidsgivere 
må bli flinkere til å gi riktig lønn.

Professorinflasjon
Strukturelle endringer kan også ha bidratt til 
å senke enkeltgrupper de siste årene. Det kan 
innebære at gjennomsnittet ikke nødvendigvis 
er så gjenkjennelig for ansatte i hver enkelt 
gruppe, påpeker Torbjørn Eika, forsker i Sta-
tistisk sentralbyrå.

– Når man sammenlikner nivået mellom 
to årstall som i dette tilfellet, må man huske 
at økningen i gjennomsnittslønnen kan ha 
mange årsaker. For eksempel vil lønnsveksten 
trekkes ned hvis det er kommet flere yngre folk 
med lite ansiennitet og lav utdanning til den 
gruppen man ser på. Tilsvarende vil det trekke 
lønnsveksten opp hvis det blir relativt sett flere 
høykompetente i en gruppe, for eksempel fordi 

 ▪ De siste ti årene har professorer hatt en bedre lønnsutvikling enn mange andre, men den har dabbet av de siste fem årene.
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nedbemanning fører til at folk med lav utdan-
ning slutter, forklarer han.

Samtidig foreslår Eika en teoretisk mulighet 
for at lønnsveksten for akkurat professorene er 
noe lavere enn snittet i staten. Antallet profes-
sorer har økt med 34 prosent de siste ti årene, 
til ca. 3500.

– Det har blitt mange flere universiteter, 
og jeg vil tro at det har vært en kraftig økning 
i antall professorer. Det kan ha medvirket til at 
kompetansenivået til gjennomsnittsprofesso-
ren, og dermed lønnsveksten for gruppen, er 
blitt redusert.

– Markedet fungerer ikke
At professorinflasjon påvirker lønnen, er reelt, 
mener professor ved Universitetet i Oslo, Tor-
kell Brekke, som er tilknyttet den konservative 
tenketanken Civita som leder av Civita-aka-
demiet.

«Norge er blant landene med aller høyest 
andel av ansatte i toppstillinger og færrest i 
mellomstillinger. […] Det er grunn til å merke 
seg at norske akademiske lønninger kom ut 
som nest dårligst av alle de 28 landene», skrev 
Brekke i et Civita-notat tidligere i år. Han refe-
rerer til en studie fra 2012 som sammenlikner 
akademiske stillinger og lønninger i 28 land.

– Jeg synes at norske forskere blir lønnet for 
lavt, spesielt i toppen av hierarkiet. Personlig 
mener jeg ikke 750 000 kroner er en lav lønn, 
men den er litt for lav. I de sammenlikninger 
som er gjort med andre land, kommer Norge 
veldig langt ned når det gjelder professorløn-
ninger. Men det er vanskelig å gjøre noe med, 
fordi vi er så mange professorer, sier Brekke. 

– Er det urettferdig at høy forskerkompe-
tanse ikke lønnes høyere, eller er det bare en 
konsekvens av markedet man må godta?

– Jeg tror urettferdighet er feil ord, men jeg 
tror også det er naivt å tro at det bare er marke-
det som styrer. Hadde markedet virket, hadde 
jeg hatt mye høyere lønn selv. Jeg har flere gan-
ger hatt muligheten til å få andre jobber, både 
i og utenfor universitetssektoren. Men det har 
ikke hatt noen kraft når jeg har bedt om høyere 
lønn ved UiO. Jeg har også bekjente som har 
gjort det samme, men som har sagt opp fordi 
ledelsen har sagt nei.

Ved Universitetet i Tromsø spør professor 
Curt Rice seg om lønn egentlig er så viktig. Den 
påtroppende rektoren ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus har opphav fra USA, og ser med blide 
øyne på den norske lønnsstrukturen. 

– Ingen velger å bli professor fordi de ønsker 
å tjene seg rik på det, men de må oppleve at de 
har en rettferdig lønn. Samtidig er det aspekter 
ved jobben jeg ikke ønsker å sette en prislapp 
på, som frihet og det å jobbe med ungdommen. 
Men bevares, det må jo være en rettferdig lønn, 
sier Rice.

– Som amerikaner som har slått seg ned i 
Norge, registrerer jeg at flate lønnsstrukturer 
er en del av det norske verdigrunnlaget, og det 
henger sammen med at det er lite fattigdom 
og lite ekstrem rikdom. Når jeg sammenlikner 

med ulikhetene som finnes i USA og kostna-
dene samfunnet betaler i form av fattigdom, 
vold og andre problemer forårsaket av store 
ulikheter, foretrekker jeg den norske modellen. 

Kan påvirke rekrutteringen
Økonom og forsker ved Samfunnsvitenskapelig 
institutt, Marianne Røed, bekrefter langt på 
vei Rice’ inntrykk, og syns selv det ikke er det 
spor rart at lønnsavstanden fra stipendiat til 
professor er kort.

– I Norge har vi en sammenpresset lønns-
struktur. De som ligger relativt lavt, tjener re-
lativt mye. Det er en villet utvikling, som for-
planter seg til ulike sektorer. Det er typisk for en 
del av det offentlige arbeidsmarkedet hvor disse 
prinsippene gjelder i sterk grad, sier Røed, som 
samtidig peker på at billige professorer også 
kan ha negative konsekvenser.

– Da kan det være en fare for at det påvirker re-
krutteringen, og dermed nivået på professorene.

Hilde Gunn Avløyp i Forskerforbundet ad-
varer:

– Når statistikken viser en mindrelønnsut-
vikling over tid, blir det vanskelig å beholde og 
rekruttere de beste hodene. Det er naivt å tro 
at man ikke konkurrerer om de beste talentene 
på lønns- og arbeidsforhold.

Selv om Curt Rice støtter det norske lønns-
systemet, er han ikke naiv. Spesielt ikke når han 
selv skal bli arbeidsgiver, som HiOA-rektor med 
ønsker om å rekruttere internasjonalt.

– Hvis vi skal delta i det internasjonale 
forskningssamfunnet og rekruttere fra utlan-
det, har vi en vei å gå når det gjelder lønnsnivået 
på toppstillingene.

✒✒ av aksel kjær vidnes

Gjennomsnittlig årslønn heltidsansatte i UH-sektoren*

Stilling Årslønn 2014  %-vekst siste 5 år %-vekst siste 10 år
 ▪ Professor 754.800 14,6 48,5
 ▪ Førsteamanuensis 596.400 16,4 43,9
 ▪ Førstelektor 598.800 17,7 45,5
 ▪ Høgskolelektor 546.000       15,5 38,7
 ▪ Universitetslektor 530.400 15,4 46,6
 ▪ Forsker 537.600       13,7 39,9
 ▪ Postdoktor 512.400 11,2     36,1
 ▪ Stipendiat 450.000 19,8     46,1
 ▪ Seniorrådgiver 584.400 16,2     37,3
 ▪ Rådgiver 501.600 15,2     37,7
 ▪ Seniorkonsulent 481.200 13,9     31,9
 ▪ Hovedbibliotekar 526.800 18,7     44,8
 ▪ Spesialbibliotekar 454.800 16,3 40,3

* Tallene er hentet inn fra SSB av Forskerforbundet. De inkluderer avtalt lønn, uregelmessige 
tillegg, bonus, men ikke medregnet overtidsgodtgjøring.
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 ▪ – Jeg kan ikke skjønne at regjeringen kan 
være fornøyd med dette, sier Hilde Gunn 
Avløyp.

 ▪ – Det er aspekter ved jobben jeg ikke 
ønsker å sette en prislapp på, sier professor 
Curt Rice.
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akademisk frihet

– VI ER IKKE KNEBLET
Forskere ved Folkehelseinstituttet kjenner seg ikke igjen i bekymringen til Sirus-forskerne.

Det har skapt debatt at regjeringen vil innlem-
me Statens institutt for rusmiddelforskning 
(Sirus) i Folkehelseinstituttet (FHI). Flere Si-
rus-forskere har uttalt at de er redde for sin 
akademiske frihet.

– Folkehelseinstituttet gir offisielle råd til 
befolkningen. Innen én og samme institusjon 
er det et innbyrdes motsetningsforhold mellom 
det å gi omforente råd på vegne av et helt insti-
tutt og samtidig drive kritisk forskning. Disse 
to funksjonene bør splittes opp, mener Hilde 
Pape, forsker ved Sirus.

Hun henviser til forskere som har jobbet 
ved FHI, og som fant det befriende å komme 
til Sirus.

– Ingen her har munnkurv, her kan vi si ak-
kurat hva vi vil, og det er ingen vi trenger varsle, 
intet byråkrati og ingen medievakt. Forskerne gis 
full tillit, og ingen uttaler seg på vegne av insti-
tuttet. Det er den viktige forskjellen, mener Pape.

– Forskerne har ytringsfrihet
– Dette er en situasjon jeg ikke gjenkjenner. 

Jeg opplever å være del av et forskningsmiljø 
med troverdighet og forskningsmessig frihet 
og ytringsfrihet, sier Jan Hongslo, forsker og 
leder av Forskerforbundet ved FHI.

– Her er det en uttalt holdning for åpenhet 
og diskusjon. Det sees tydelig ved at mange an-
satte uttaler seg i ulike saker. Når vi uttaler oss 

om saker som FHI arbeider med, oppfordres 
vi til å orientere våre overordnede. Det er ikke 
problematisk, enten vi er enige eller uenige i 
FHIs offisielle syn. Vi føler oss ikke kneblet, 
kuet eller undertrykket, sier han.

– Alle synspunkter må fram
Hongslo forklarer at FHI har rutiner for hvor-
dan motsetningen mellom det å gi råd og drive 
kritisk forskning løses.

– Selvfølgelig kan motstridende budskap 
bidra til usikkerhet og redusere etterlevelsen av 
råd og anbefalinger. Samordning av informa-
sjonsformidling blir derfor viktig noen ganger. 
Vanlig prosedyre er da at det i fellesskap utar-
beides råd eller informasjon. Alle synspunkter 
må fram i slike prosesser.

– Er noen forskere uenige, står vi fritt til å 
kommunisere det til omverdenen, men da bør 
vi være tydelige på at vi representerer oss selv og 
ikke FHIs offisielle standpunkt, sier Hongslo.

✒✒ av elin rekdal müller

tariff

HOPPAR TIL SPEKTER
Nasjonalmuseet melder seg ut av Virke og inn i Spekter. – Vi kallar det tariffhopping,  
og vi likar det ikkje, seier forhandlingssjef i Unio.

– Hovudmotivasjonen for å melde seg ut av 
arbeidsgjevarorganisasjonen Virke er som regel 
å kome vekk frå kravet om offentleg tenestepen-
sjon. Eg synest det er rart om det fremste muse-
et i Noreg skulle gå inn for å kverke pensjonen 
til dei tilsette, seier Klemet Rønning-Aaby. Han 
er forhandlingssjef i Unio, hovudorganisasjo-
nen til Forskerforbundet.

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og 
design har nyleg vedteke å skifte arbeids-
gjevarorganisasjon. Rønning-Aaby fortel at 
stadig fleire verksemder innanfor helse-, ut-
dannings- og kulturområdet melder seg ut av 
Virke og inn i Spekter eller NHO.

Kan ramme pensjonen
– Vi kallar det gjerne tariffhopping. Verksem-
dene melder seg ut av ein arbeidsgjevarorgani-
sasjon der ein har tariff-festa offentleg teneste-
pensjon, og inn i ein arbeidsgjevarorganisasjon 
der dei ikkje har dette som plikt. 

Rønning-Aaby seier at eit skifte av arbeids-
gjevarorganisasjon kan gje dårlegare arbeids-

vilkår, men ikkje nødvendigvis.
– Eg veit ikkje kvifor Nasjonalmuseet mel-

der seg ut av Virke. Men vi ser at det ofte er 
vanskeleg i slike prosessar å halde ved lag den 
offentlege tenestepensjonen, som er ei kost-
nadskrevjande pensjonsordning, seier han. 

Ikkje for å spare?
Astrid Aksnessæther, direktør for administra-

sjon ved Nasjonalmuseet, er ikkje med på at 
museet gjer dette for å unngå tenestepensjons-
ordninga.

– Den viktigaste grunnen er at vi kjenner 
større interessefellesskap med verksemdene 
som er organiserte i Spekter, det vil seie na-
sjonale kulturinstitusjonar som Den norske 
opera og ballett, teatera og dei store orkestra, 
seier Aksnessæther.

– Så det er ikkje for å spare pengar?
– Nei. Men dette med pensjonsordningar vil 

kome opp i alle fall, heilt uavhengig av organi-
sasjonstilknyting, seier ho.

Ida Bronken, hovudtillitsvald i Forskerfor-
bundet ved Nasjonalmuseet, seier at leiinga 
ikkje har kome med signal om at skifte av ar-
beidsgjevarorganisasjon er eit sparetiltak.

– Dette er vi glade for. Det ville ha vore 
grunnleggande feil om dei tilsette skulle ta 
rekninga for dei store kostnadene med å flytte 
til nytt museumsbygg, seier Bronken.

✒✒ av johanne landsverk

 ▪ Nasjonalmuseet har meldt seg ut av 
Virke, men ikkje for å spare pengar, ifølgje 
leiinga ved museet.
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 ▪ – Vi føler oss ikke kneblet, kuet eller 
undertrykket, sier Jan Hongslo.



museum

– KASTAR UT EKSPERTISEN
Kunstmusea i Bergen står aleine om å kvitte seg med konservatorane sine. Andre museum tilset fleire.

– Det at KODE legg ned heile konserverings-
avdelinga, vitnar om eit utdatert syn på kva ei 
konservatorstilling er. Ein konservator er ikkje 
berre ein leverandør av tenester, men har i til-
legg djup kunnskap om verka i ei samling. Det 
er noko langt meir enn å reinse eit maleri på 
oppdrag, seier sjefskonservator Kari Greve ved 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. 

Det vekte oppsikt at KODE – Kunstmuseene 
i Bergen før jul sa opp dei faste konservatorane, 
dei som tidlegare vart kalla tekniske konser-
vatorar. KODE har lagt ned heile konserve-
ringsavdelinga, og tenestene skal setjast ut til 
fagpersonar utanfor huset.

– Dette er ein heilt meiningslaus ting 
å gjere. Her snakkar vi om eit av dei største 
musea i landet med ei av dei flottaste kunstsam-
lingane, som rett og slett kastar ut ein viktig del 
av ekspertisen sin, seier Greve. 

Einsame i Bergen
Men er dette uttykk for ein ny trend?

– Nei, eg kjenner ingen andre museum 
i Noreg som har gjort noko liknande. Men i 
nokre land, der dei er meir avhengige av den 
private marknaden og har fått store nedskje-
ringar i kulturbudsjetta sine, har det vore ein 
trend. Eitt døme er Frankrike, som i høg grad 
driv med tenesteutsetjing av konserverings-
tenester. 

Greve meiner musea i Noreg heller går 
motsett veg.

– Både Munchmuseet og Nasjonalmuseet 
har nyleg lyst ut nye konservatorstillingar. Eg 
trur dei blir einsame i Bergen om å kvitte seg 
med ekspertisen, og med tida vil dei oppdage 
at dette var ei uhaldbar avgjerd. Eg trur museet 
vil måtte gjere om på vedtaket.

Styrkar staben
Suzette Paasche, som er administrativ direktør 
ved Musea i Sør-Trøndelag (MiST), er einig i at 
musea må ta vare på eigen kompetanse:

– Vi har eit stort ansvar for å ta vare på sam-
lingane, og då er det viktig å ha kompetansen 
innanfor eigen organisasjon. Det er mogleg 
at Bergen har denne kompetansen utanfor 
museet, men slik er det ikkje i Trondheim. 
Kompetansen finst jo nesten ikkje i Noreg ein-
gong! Ved MiST har vi måtta hente konservato-
rar frå andre land.

Ho fortel at MiST har styrkt konservator-
staben etter 2008, då åtte museum vart slått 
saman.  

– Vi har større vekt på samlingsforvaltning, 
og i den samanhengen ser vi at museet er 
nøydd til å styrke staben når det gjeld teknisk 
konservering, seier Paasche. 

– Eit hårreisande døme 
Også konservator Vigdis Vingelsgaard ved Anno 
museum meiner KODE vil stå  temmeleg alei-
ne. 

– Dette er eit hårreisande døme, og det vit-
nar om ei defensiv haldning til konservator-
yrket, seier Vingelsgaard, som sit i styret for 
Nordisk konservatorforbund – Noreg. 

Ho trur det som skjer i Bergen, er eit unn-
tak.

– Vi skal likevel vere merksame på dette, for 
i einskilde land er det meir privat konservering 
enn i Noreg. Men her i landet har konserve-
ringsavdelingane ved musea vorte bygde ut dei 
seinare åra, fordi musea viser større interesse 
for å ta betre vare på samlingane sine. Det er 
også ein del konservatorar som i større grad er 
involverte i forskingsprosjekt.

Ikkje mogleg å tilsetje 
Karin Hindsbo er direktør ved KODE.

– I avdelinga som vart lagt ned, var arbeids-
mengda så stor at det ikkje var mogleg å drive 
med anna enn rein teknisk konservering, seier 
Hindsbo. 

– Samlinga vår er svært differensiert, og 
konserveringsavdelinga hadde berre kompe-
tanse innan måleri og papir. Vi har vurdert 
korleis vi kunne få inn meir kompetanse, men 
dette var ikkje mogleg. Vi meiner outsourcing 
er den beste løysinga.

– Andre store museum i Noreg tilset fleire 
faste konservatorar?

– Det var ingenting eg heller ville, enn å 
tilsette ti faste konservatorar. Men det har vi 
ikkje budsjett til. 

– Kven skal løyse oppgåvene no?
– Institusjonane i Hordaland fylke har gått 

saman om ei felles konserveringsteneste i Sal-
hus utanfor Bergen, seier Hindsbo. 

– Men ifølgje Vingelsgaard har ikkje sente-
ret i Salhus kompetanse i målerikonservering?

– Nei, men denne skal vi bygge opp i sam-
arbeid med andre institusjonar som også treng 
kompetansen. Dessutan har vi framleis ein 
målerikonservator i huset som er tilsett i ei 
anna avdeling.

✒✒ av johanne  landsverk

 ▪ – Eg trur KODE vil oppdage at det var ei uhaldbar avgjerd å seie opp konservatorane,  
seier Kari Greve.
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kontorplasser

HYSJ…!
Cellekontorene står fortsatt sterkt i akademia, men stadig flere ansatte sitter i åpent landskap.

«Ja, hallo …?»
Stemmen i andre enden av røret er så lav at 

vi nesten har problemer med å høre vedkom-
mende. Uvilkårlig demper vi stemmen selv, og 
nærmest hvisker fram:

«Hei, det er fra Forskerforum.»
Vi har ringt Trine Strand Bergmo, senior-

forsker ved Nasjonalt senter for samhandling 
og telemedisin (NST) i Tromsø. Hun sitter i 
åpent landskap, og når vi nå ringer henne ut 
av det blå, må hun ta med seg telefonen og gå 
ut av stilleområdet.

– Vi er 16 stykker som sitter sammen. Alle 
er forskere og trenger arbeidsro. Det kan være 
en utfordring å holde det stille, men stort sett 
går det greit, forteller Bergmo.

Ulike landskap
I Forskerforum 5/15 inviterte vi oss selv inn på 

noen tilfeldig utvalgte forskerkontorer for å 
høre hva forskerne selv mente skaper en god 
arbeidsplass (se faksimile). For mens store deler 
av arbeidslivet ellers har gitt seg hen til åpne 
kontorlandskap, står cellekontorene fortsatt 
sterkt i akademia.

NST utgjør i så måte et stort unntak.
– Vi er vel 150 ansatte, og har sittet slik som 

dette i mange år. Hadde jeg fått tilbud om cel-
lekontor – med vindu – hadde jeg tatt det. Men 
det er hyggelig med folk rundt meg, og jeg er 
heldig som sitter i et landskap som er definert 
som stille. Det er det ikke alle som gjør, sier 
Bergmo.

Kollegaen hennes Tove Sørensen er blant 
dem. Hun er prosjektleder og seksjonsleder 
for WHO Collaborating Centre og sitter i et 
av landskapene der det er lov å snakke, også i 
telefonen – om enn dempet.

– Jeg har veldig mye utadrettet virksomhet 
og er mye i møter, så sånn sett går det greit å 
sitte i åpent landskap. Men hadde jeg kunnet 
velge fra øverste hylle, hadde jeg valgt å ha eget 
kontor. Jeg forsøker å gå inn i stillerommene 
når jeg skal snakke i telefon. Men det er tung-
vint, for da må jeg gjerne også ta med pc-en 
for å kunne få avklart ting kjapt. Jeg hadde 
nok gjerne sittet i et stille landskap, slik Trine 
gjør, men har for mange telefoner til at det 
ville ha fungert.

Sparer energi
«Åpent landskap» er det vanligste begrepet 
for slike kontorfellesskap, «aktivitetsbaserte 
arbeidsplasser» er et annet.

– Fra arkitektfaglig hold argumenterer vi 
for at man først må analysere hvilke oppgaver 
som skal utføres, før man bestemmer hvordan 

 ▪ Ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i Tromsø sitter alle i åpent landskap.
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arbeidsplassene skal utformes. Ulike arbeids-
oppgaver profiterer på ulike omgivelser. Skal 
man få god utnyttelse av arealene, kan man 
ikke bare komme inn døra med ferdige løsnin-
ger før man har gjort en analyse, sier Gunhild 
Synnes. Hun er seniorarkitekt i Statsbygg, lan-
dets største leverandør av bygg innen høyere 
utdanning og forskning.

Arealeffektivisering kommer til å bli stadig 
viktigere også innen universitets- og høgskole-
sektoren, tror Statsbygg.

– Hensikten med arealeffektivisering er å få 
til en energiøkonomisering. Lavenergiutvalget, 
som leverte en rapport i 2009, sa at tiltakene 
som var satt i gang for energieffektivisering de 
siste ti årene, hadde vist en betydelig reduk-
sjon i energiforbruk per kvadratmeter. Men 
det hjelper jo ikke så lenge antall kvadratmeter 
per bruker samtidig øker på alle områder, det 
være seg i boligbygg eller yrkesbygg, inkludert 
undervisningsbygg, sier Sidsel Jerkø, senior-
rådgiver i Statsbygg.

Samtidig gjør ny teknologi det mulig å jobbe 
på nye måter, mener de to fra Statsbygg.

– Telefonen henger ikke fast i veggen lenger, 
skriveredskapene kan flyttes på, stadig mer 
av bok- og tidsskriftsamlingene digitaliseres, 
påpeker Synnes.

– Skaper dynamikk
Men åpne landskap skal ikke bare utnytte plas-
sen og energien bedre. De skal også kunne 
skape mer dynamiske arbeidsmiljøer, ifølge 
Statsbygg.

– Det er gjort undersøkelser som viser at 
når et arbeidsmiljø flytter til et større bygg og 
går fra å være ganske tett til å få mer plass, 
opplever de ansatte arbeidsplassen som min-
dre dynamisk. Tomme plasser øker avstanden 
mellom folk. Vi vet at kontorer i UH-sektoren 
ofte står tomme 30 til 70 prosent av tiden. Da 
sier det seg selv at det er bedre å planlegge 
arbeidsplassene ut fra faktisk bruk, sier Jerkø.

Tove Sørensen ved NST kunne nok sett ver-
dien av å sitte sammen med folk hun jobber 
tett med.

– Men i praksis sitter jeg ikke sammen med 
noen jeg jobber i prosjekt med nå. Dermed får 
jeg uvilkårlig med meg ting som foregår andre 
steder i organisasjonen. Men om jeg skal ha tak 
i dem jeg trenger å snakke med, må jeg gå litt.

Hun ser ikke helt at åpent kontorlandskap 
virkelig er så fleksibelt som mange vil ha det til.

– Man skulle kunne tenke seg at det skulle 
være lett å bytte arbeidsplass samtidig som 
man bytter prosjekt, slik at man alltid sitter 

nær dem man jobber med. Men det er en rekke 
menneskelige faktorer som slår inn. Har du 
endelig fått deg vindusplass, eller sitter langt fra 
den bråkete kaffetrakteren, eller har fått sikret 
deg et heve-/senke-bord, vil du nok helst unngå 
å bytte plass igjen.

– Må være valgfritt
Det er som sagt cellekontorer som dominerer i 
sektoren, særlig for vitenskapelig ansatte. Men 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er 

det nå innført aktivitetsbaserte arbeidsplasser 
for enkelte av de administrative enhetene. 

– I Forskerforbundet ved HiOA er vi verken 
for eller mot åpne kontorlandskap som sådan, 
understreker Morten Gransæther Kielland, ho-
vedtillitsvalgt.

– Men vi savner respekt for forskningsresul-
tatene som viser at kontorlandskap øker syke-
fravær og reduserer produktivitet. Vi mener at 
arbeidsgiver plikter å legge forholdene til rette 
for de arbeidstakerne som ikke kan arbeide 
produktivt i åpent kontorlandskap. Her støtter 
vi oss på uttalelser fra Arbeidstilsynet. Vi ser at 
de som gjerne vil sitte i åpne fellesskap, er folk 
fra en yngre aldersgruppe som liker å arbeide 
tett på andre. Eldre arbeidstakere vil derimot 
helst kunne jobbe mer skjermet, og da må det 
finnes egnete kontorer.

Sak i spørretimen
Ved Veterinærhøgskolen i Oslo forbereder de 
seg på samlokalisering med Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet (NMBU) og flyt-
ting inn i nytt bygg på Ås utenfor Oslo i 2019. I 
de opprinnelige tegningene var det åpent land-
skap med opptil 60 kontorplasser som gjaldt.

– Alle fagforeningene gikk sammen med 
hovedverneombudet og protesterte mot pla-
nene. Veterinærforeningen kom på banen, og vi 
hadde mailkampanjer og lignende aksjoner. Til 
slutt fikk vi saken opp i Stortingets spørretime, 
forteller Marit Nesje, forsker og tillitsvalgt for 
Forskerforbundet.

Det var Fremskrittspartiets representant 
Tord Lien som tok opp planene for det nye 
bygget i spørretimen i 2012. Han var da med-
lem av Kirke-, utdannings- og forskningskomi-
teen. «Jeg opplever ikke når Statsbygg ifølge 
Statsbygg selv prosjekterer med seksmanns-
kontor for folk med professorkompetanse, at 
det er tegn på store ambisjoner eller å møte 
morgendagens utfordringer», sa han da. Sva-
ret fra daværende kunnskapsminister Kristin 
Halvorsen var at «Hvis representanten Lien har 
behov for å diskutere kontorplass for kontor-
plass, skal vi få rikelig anledning til å komme 
tilbake til det.»

– Siste beskjed vi har fått, er at det nå blir 
vanlige kontorplasser til de aller fleste, forteller 
Nesje.

✒✒ av siri lindstad

 ▪ – Åpne landskap er mindre fleksible enn 
man kanskje tror, sier Tove Sørensen ved 
NST.
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O

: N
S

T

– Jeg er heldig som sitter i et landskap 
som er definert som stille.

Trine Bergmo

 ▪ Med stadig flere ansatte blir det kamp 
om kontorplassene i akademia, skrev vi i 
Forskerforum 5/15.

– Vi ser at de som 
gjerne vil sitte i 

åpne fellesskap, er 
folk fra en yngre 
aldersgruppe.

Morten Gransæther Kielland
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kvalitetsreformen

– HAR GITT FÅ RESULTATER

 R
iksrevisjonen har undersøkt studiegjennomføringen 
i høyere utdanning og funnet at lite har skjedd med 
frafallsprosenten og gjennomføringsgraden etter inn-
føringen av kvalitetsreformen. – Forventningene til 
reformen er ikke innfridd. Det er fortsatt en viktig opp-

gave for både Kunnskapsdepartementet og lærestedene å oppnå 
bedre studiegjennomføring og mindre frafall, sier riksrevisor Per- 
Kristian Foss. Undersøkelsen viser også at Norge er blant  
OECD-landene med svakest gjennomføring av studier.

fusjoner

– Skal bedre 
utdannings-
kvaliteten

 ■ – Alt endringsarbeidet som 
nå skjer, gjøres for at student-
ene skal få en bedre utdanning 
og være bedre rustet til å bidra 
og utvikle samfunnet når de er 
ferdige kandidater. Hvilke konse-
kvenser fusjonsprosessene vil ha 
for studentens læring, må være i 
fokus, uttalte direktør Terje Mør-
land på Nokuts årlige konferan-
se om høyere utdanning som i år 
var i Bergen. Konferansens ho-
vedtema var hvordan man kan 
løfte utdanningskvaliteten gene-
relt og gjennom de pågående fu-
sjonsprosessene spesielt, opply-
ser nokut.no.

museum

Vil få flere til å 
forske

 ■ Universitetet i Bergen 
starter i høst opp et kurs 
rettet mot museums-
ansatte som vil bli bedre 
på å planlegge selvsten-
dige forskningsprosjekter. 
Kurset er et samarbeid 
med Norges museums-
forbund og skal gi oppda-
tert kunnskap om teori, 
metode og forskningse-
tikk, samt trening i å kon-
kretisere et forskningste-
ma. Målet er at kurset 
skal resultere i faktis-
ke forskningsprosjekter, 
gjerne basert på en mu-
seumssamling, en mu-
seumsrelevant tematikk 
eller handle om muse-
enes rolle i samfunnet, 
opplyser uib.no.

publisering

Lurt av tidsskrift
 ■ Universitetet i Oslo advarer 

sine ansatte mot selskaper som 
urettmessig utgir seg for å være 
anerkjente, vitenskapelige tids-
skrift, slik som Public Service Re-
view. Tidsskriftet tar betalt for 
å publisere vitenskapelige ar-
tikler. – Dette er tidsskrift som 
gjennom villedende markedsfø-
ring utgir seg for å ha høy aner-
kjennelse og mange lesere, men 
som i virkeligheten knapt er mu-
lige å søke opp på internett, og 
som sannsynligvis ikke utgis noe 
sted, sier UiO-jurist Mia Monsen 
Ragnøy til Uniforum.

fusjoner

– NTNU ønsker å 
dominere 

 ■ Høgskolene som skal fusjonere med 
NTNU, krever nytt styre, men NTNUs 
styre nekter å gå, skriver Adresseavisen.  
– Vedtaket sender signal om at NTNU øn-
sker å dominere, mener leder i Forsker-
forbundet ved Høgskolen i Sør-Trønde-
lag Knut Ole Lysø. Da Forskerforum gikk i 
trykken, var det dermed ingen enighet om 
hvem som skal styre den nye institusjo-
nen bestående av NTNU og høgskolene 
i Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik. Også 
styringsgruppen for fusjonen har anbefalt 
at det velges et nytt styre. 

F
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arkiv

SIKRER SAMISKE SKATTER

 M
agasinene til Samisk arkiv har siden 2004 vært 
truet av høy luftfuktighet. Nå skal arkivskattene 
endelig sikres, opplyser nrk.no. Det er en uenighet 
mellom arkivet og utleier Statsbygg om ansvaret 
for problemene som har gjort at det har tatt så lang 

tid. Nå lover Statsbygg å fjerne fuktigheten innen året er omme. 
Sámi Arkiiva har et nasjonalt ansvar for å ta imot, bevare og til-
gjengeliggjøre arkivmateriale fra det samiske sam funnet. Arkivet 
ligger i Kautokeino og forvaltes av Riksarkivaren.

mangfold i akademia

Trenger mer 
kunnskap

 ■ Det er forsket for lite på et-
nisk mangfold i akademia. Derfor 
vil Komité for kjønnsbalanse og 
mangfold i forskning (Kif) få laget 
en tilstandsrapport for å bøte på 
dette. Målet med rapporten er å 
få mer kunnskap om utfordring er 
og muligheter som personer med 
innvandrerbakgrunn møter i aka-
demia. – Vi håper at utredning-
en blant annet kan støtte oss i å 
peke ut områder som bør stude-
res nærmere når det gjelder karri-
ereutviklingen til denne gruppen, 
sier Curt Rice, leder av Kif-komite-
en til kifinfo.no.

nytt forskningssenter

– Bør knyttes til et universitet 
 ■ I revidert nasjonalbudsjett for 2015 ble det foreslått å opprette et forskningssenter 

på høyreekstremisme, i kjølvannet av terrorangrepet 22. juli 2011. UiO-rektor Ole Pet-
ter Ottersen vil knytte senteret til allerede sterke fagmiljøer: – Man bør legge et slikt 
senter til et fagmiljø som allerede har den bredden og kompetansen som trengs. Det 
bør ikke opprettes som et frittstående senter utenfor universitetssystemet, men leg-
ges inn under et universitet for at det skal kunne ta del i kompetansen der.
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revidert budsjett

Mer til private 
høgskoler

 ■ I revidert budsjett kutter regje-
ringen i midlene til universite-
ter og statlige høgskoler 
som har fusjonspla-
ner. Kuttet i de stat-
lige lærestedenes 
saks-midler (sam-
arbeid, arbeidsde-
ling, konsentrasjon 
og sammenslå-
ing) er på 9 milli-
oner kroner, fra 75 
til 66 millioner. Pen-
gene skal i stedet gå til 
saks-prosessen ved krist-
ne private høgskoler. I bud-
sjettforliket med samarbeids-
partiene er det også vedtatt å 
opprette 500 nye studieplasser 
og kutte 10 millioner i petrole-
umsforskning. Les mer på For-
skerforum.no.

fusjoner

Best alene
 ■ I høst ble det klart at Universi-

tetet i Oslo ønsker sammenslåing 
med det suksessrike forsknings-
senteret Simula. Nå har Kunn-
skapsdepartementet, Simulas eier, 
bestemt at fusjon ikke er aktuelt 
på nåværende tidspunkt. Simula er 
glad for avgjørelsen. – Vi ønsker å 
være selvstendige, kunne ta egne 
initiativer og ha handlingsfrihet. Si-
mula har gode samarbeidsforhold 
med andre og er fornøyd med til-
værelsen slik den er. Da er det ikke 
naturlig å se etter endringer, sier 
direktør Aslak Tveito. 

I de fukttruede magasinene 
oppbevares papir- og 
lydbåndarkiver. Bildet viser 
et utsnitt fra arkivet. 
Foto: Roger Manndal/NRK
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FUSJONAR

Dei siste 
høgskulane

Høgskulen i Sogn og Fjordane  
klorar seg fast mellom høge fjell.  
Snart er dei fleste høgskulane blitt  
filialar under universiteta. 
av Johanne Landsverk



Høgskulen i Sogn og Fjordane 
kjempar for eige sjølvstende.  

Frå campus i Sogndal med 
høgskulebygget nede til venstre. 

(Foto: Håvard Nesbø)



 O
m regjeringa får medhald 
i å gjennomføre innhaldet 
i strukturmeldinga, får det 
store konsekvensar for kor-
leis vi leier og driv høgsku-
lane i Noreg, seier rektor 
Åse Løkeland ved Høgsku-

len i Sogn og Fjordane (HiSF).
Blant høge fjell ligg campus i Sogndal. Her 

i det nye, flotte høgskulebygget held sentral-
administrasjonen til. Rektor Løkeland er spent, 
for i desse dagar kjem stortingsmeldinga om 
struktur opp i Stortinget, og kunnskapsminister 
Torbjørn Røe Isaksen har vore temmeleg klar på 
at HiSF er for liten. Høgskulen har om lag 4000 
studentar, og statsråden har stilt seg tvilande til 
at HiSF vil greie å oppfylle kvalitetskriteria som 
vil kome. Særleg skårar høgskulen lågt når det 
gjeld forskingspublisering. 

Men ved HiSF har dei ikkje mista motet:
– Vi har eit samrøystes styrevedtak på at 

HiSF skal halde fram som sjølvstendig høg-
skule, seier Løkeland. 

– Er ikkje det urealistisk med tanke på alle 
krava som regjeringa vil stille?

– Nei, vi er på god veg. Forskingsbarometeret 
viste at vi har ein auke i publisering på 77 pro-
sent frå 2013 til 2014. Dette vil gå i bølgjer, men 
vi ligg no på gjennomsnittet for høgskulane, og 

publiserer meir per tilsett enn både Høgskulen 
i Bergen (HiB) og Høgskulen i Sør-Trøndelag 
(HiST). Når det gjeld talet på tilsette med før-
stekompetanse, ligg vi på 38 prosent, men vi 
har ei stigande kurve også her. Målet er at 50 
prosent skal ha førstekompetanse innan 2020.

– Dette er vel ikkje godt nok for Røe Isaksen?
– Nei, og eg hadde forstått det om alle kurvar 

hadde peika nedover, men situasjonen er ein 
heilt annan: I 2013 hadde vi 1,8 søkjarar til kvar 
studieplass, og vi hadde ein auke i søkjartalet 
på 28 prosent frå 2014 til 2015. Vi har også den 
høgste gjennomstrøyminga av studentar i lan-
det på 61 prosent, seier Løkeland.

Vil samarbeide med Bergen
Rasmus Stokke er dekan ved lærarutdanninga 
ved HiSF. Han fortel at det blir stilt store krav til 
den nye femårige lærarutdanninga, som kjem 
i 2017.

– HiSF har allereie ei masterutdanning i 
læring og undervisning, og vi skal greie å innfri 

kravet om master i norsk, matematikk, sam-
funnsfag og idrett. Men vi har ikkje god nok 
rekruttering til å kunne tilby masterutdanning 
i alle undervisningsfag. Kravet om karakteren 
fire i matematikk for å kome inn på lærarutdan-
ninga vil nok ramme alle høgskulane, og vi skal 
tole noko reduksjon i studenttalet, seier Stokke.

Han har tru på at høgskulen vil overleve. Pla-
nen er å samarbeide tett med Bergen, og HiSF 
er no i dialog om ein samarbeidsavtale med UiB 
og HiB innan lærarutdanning, EU-samarbeid, 
og administrasjon.

Høgskulestyret ved HiSF har også vedteke 
ein plan B:

– Om vi likevel blir bestemt over og ikkje får 
vere aleine, går vi inn for ein fleircampusinsti-
tusjon saman med UiB, HiB og Høgskulen i 
Volda (HVO), seier Løkeland.

– Filialar under universitet
Volda står altså ikkje øvst på lista for HiSF.

– Eg forstår at HiSF gjerne vil fortsetje 

– Vi har tru på at vi kan halde fram som eigen høgskule, seier rektor 
Åse Løkeland og dekan Rasmus Stokke. (Foto: Håvard Nesbø)
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– Stortingsmeldinga er sterkt ideologistyrt, 
og gjennomsyra av at stort er godt.

Per Halse



aleine. Men eg stussar på at når dei opnar litt 
for ein plan B, så må det vere i lag med Ber-
gen. Saman kunne vi her på Nord-Vestlandet 
ha vore eit alternativ til dei store byane, seier 
rektor Per Halse ved HVO. Han er skeptisk til 
at Vestlandet kan få ein NTNU-liknande modell 
styrt frå Bergen.

– For oss i Volda har det ikkje vore eit hovud-
poeng at vi absolutt må fortsetje aleine. Det 
som vi har vore skeptiske til, er dei store sa-
manslåingane der dei regionale høgskulane 
blir filialar under universitet i ein av dei store 
byane. Vi har vore positive til å få ein sterkare 
regional høgskule med Molde, Ålesund og Sogn 
og Fjordane. Men når Ålesund går til NTNU, og 
HiSF ser meir sørover enn nordover, må vi ta 
omsyn til det. Difor har vi snakka nærare med 
Molde og Lillehammer, men ikkje om fusjon. 
Her er det snakk om tettare samarbeid for å 
gjere kvarandre sterke med tanke på skjerpa 
kvalitetskrav.

Halse er redd for kva som vil skje når styra 
ved dei store institusjonane skal bestemme.

– Dei kan vere så blide og positive, dei som 
sit i leiinga i dag, men vi kjenner oss tryggare for 
framtida så lenge vi har ei viss regional styring.

Også Terje Bjelle, viserektor for utdanning 
ved HiSF, meiner at lokalt sjølvstyre er viktig.

– At vi er sjølvstendige, gjev oss stort hand-

lingsrom. Det er ikkje mange som trur at Sogn-
dal og Førde hadde vorte satsa på som attraktive 
studiestader om vi var styrte frå Oslo eller Ber-
gen, seier Bjelle.

– Kvifor ikkje fusjonere med Volda?
– Volda er ein viktig samarbeidspart for 

oss, men om vi først MÅ fusjonere, må det 
bli saman med nokon som kan gje oss eit løft. 
UiB har blant anna eit stort støtteapparat innan 
forsking. Vi er ein to-campushøgskule, med 
ingeniørfag og sjukepleiefag i Førde, og begge 
desse miljøa er meir orienterte mot Bergen. Dei 
tilsette i Førde er også meir positive til fusjon 
med HiB.

Tett oppfølging av studentane
I høgskulebygget sit Frode Olav Haara og Eirik 
S. Jenssen, som begge underviser på masterut-
danninga for lærarar. Dei er ikkje i tvil om at 
HiSF bør vere aleine.

– Ja, det er ikkje noko å diskutere, vi er 
strålande nøgde med at styret vårt har gjort 
dette vedtaket. Vi ønskjer ikkje å bli styrte frå 
byen, seier Haara, som er førsteamanuensis i 
matematikk.

Han meiner stader som Sogndal og Førde 
trekker til seg studentar på grunn av det gode 
miljøet.

– Identiteten vår er viktig. Her er det også 

nær kontakt mellom student og lærar, og vi legg 
vekt på tett oppfølging av studentane, noko som 
ofte blir kommentert av studentar som tidlegare 
har studert i Oslo eller Bergen.

– Men er det realistisk at HiSF held fram 
som eigen høgskule?

– Ja, det er vi ikkje i tvil om, seier Jenssen, 
førsteamanuensis i pedagogikk.

– Vi veit lite om alle dei nye kriteria, men vi 
veit at det blir femårig lærarutdanning. Og vi 
har planar om å imøtekome alle desse krava, 
blant anna når de gjeld kompetanse. Men det 
handlar om å få tid og rom til å gjennomføre 
planane.

Jenssen meiner HiSF blir opplevd som ein 
sterk og robust institusjon i distriktet.
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– Dei høgskulane 
som står att, 

må no få fred.
Liv Signe Navarsete

Ved HiSF får studentane tett oppfølging. Finn Stedje underviser 
lærarstudentar i matematikk. (Foto: Håvard Nesbø) 



– Men dei nye rammene gjer at vi kjem i ein 
sårbar situasjon. Vi har dei same utfordringane 
som andre høgskular, men det vi ikkje rår over, 
er søkjarmassen.

Dei to meiner også at forskingsmiljøet ved 
HiSF held god kvalitet.

– Vi samarbeider med dei beste fagmiljøa 
i Noreg, som Noregs idrettshøgskule, Noregs 
miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU), 
NTNU, UiO og UiB. Og vi har bra gjennomslag 
på søknader i Forskingsrådet, seier Haara.

– Høgskulane bør få fred
Liv Signe Navarsete (Sp) meiner høgskulane 
bør få halde fram som sjølvstendige einingar.

– Dei høgskulane som står att, må no få fred, 
seier Navarsete, som sit på stortingsbenken for 
Sogn og Fjordane.

– Dette er ein ideologisk driven prosess som 
vi ser i alle sektorar innanfor det offentlege. Det 
handlar om ein ideologi som seier at berre alt 
blir større, så blir det også betre. I Sp meiner 
vi at ein kan få høg kvalitet også med mindre 
einingar. HiSF kan til dømes vise til sterk vekst 
i søkjartalet, og høgskulen ligg på topp når de 
gjeld studentgjennomstrøyming. Høgskulen 
burde bli kreditert for dette og ikkje snakka 
ned, slik eg opplever at regjeringa no gjer, seier 
Navarsete.

Ho er også oppteken av at HiSF no har laga 
ein ambisiøs plan for forsking.

– Sp meiner elles at forsking ikkje kan vere 
det einaste styrande for strukturen i høgare 
utdanning. Høgskulane skal sikre profesjons-
utdanningane og tilføre god utdanning til re-
gionane. Der har HiSF gjort ein fantastisk 
jobb, og høgskulen er kanskje den viktigaste 
institusjonen i fylket. Om ein eventuelt tvun-
gen fusjon skal føre til at HiSF blir svekt, vil 
det vere eit skikkeleg stort tap for Sogn og 
Fjordane.

Navarsete får støtte av Volda-rektoren.
– Stortingsmeldinga er sterkt ideologistyrt 

og gjennomsyra av at stort er godt. Dette er det 
verkeleg grunn til å få meir politisk debatt om, 
seier Halse.

– I meldinga prøver ein å trekkje fram alle 
høgskular som er under ei kritisk grense, men 

då stemmer ikkje dette med storleik. I Volda 
kjem vi veldig godt ut når det gjeld publisering, 
medan fleire store høgskular slit. Dette er kon-
sekvent i meldinga: i dei tilfella der fakta viser 
at kvaliteten kan vere vel så bra på mindre insti-
tusjonar, blir det forbigått og ikkje kommentert. 
Mange har for få med førstekompetanse, men 
ikkje vi. Og når det gjeld gjennomstrøyming på 
bachelornivå, veit ein jo at dei små institusjo-
nane er best. Det regjeringa har rett i, er at vi 
ikkje er gode på å skaffe forskingsmidlar frå EU. 
Dette er eit viktig poeng for regjeringa.

Halse meiner politikarane ikkje må gløyme 
den viktige regionale rolla til høgskulane.

– Høgskulane utdannar til regionen. Om 
høgare utdanning blir endå meir sentralisert, 
blir det verre å få kompetent arbeidskraft i re-
gionane, seier Halse. 

Ap støttar samanslåingar
Marianne Aasen er forskingspolitisk talsperson 
for Ap. Då Forskerforum tok kontakt, hadde 
ikkje partiet diskutert detaljane i strukturmel-
dinga som skal opp i Stortinget 11. juni. 

– Men vi ønskjer framleis høgskular i Noreg, 
i alle fall høgskulefunksjonen. Det andre vi er 
opptekne av, er at storleik ikkje nødvendigvis 
seier noko om kvalitet. Men samtidig er vi ei-
nige med regjeringa i at fagmiljøa må ha nok 
kompetanse og mange nok studentar til å halde 
eit høgt nok fagleg nivå.

– Så Ap meiner det bør vere større institu-
sjonar?

– Vi støttar regjeringa i at vi bør få fleire 
samanslåingar, men det bør vere frivillig. Ap 
saknar større grad av arbeidsdeling mellom 
institusjonane. Vi har for mange studietilbod 
på for mange stader.

Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskaps-
departementet (KD) seier at arbeidet med å bygge 
struktur, ikkje er over med denne meldinga:

– Fleire institusjonar er framleis sårbare 
aleine. KD vil difor halde fram dialogen med 

Høgskular i spel
Høgskular på Austlandet og i Trøndelag 
har òg hamna på sidelina. 

– No får vi ei sterk sentralisering mot store 
universitet som ikkje vil vere særleg opptekne 
av regionane, seier rektor Steinar Nebb ved 
Høgskulen i Nord-Trøndelag (HiNT).

Han er redd vi får ein ny struktur med 
fleire universitet enn statlege høgskular. 

– Då har høgskulane tapt, og vil forsvinne 
i løpet av få år.

Nebb meiner NTNU har blitt ein joker i 
eit stort spel.

– Det naturlege for oss var å føre samtalar 

med Høgskulen i Sør-Trøndelag (HiST). Men 
no er ein heil sektor sett i spel, der dei med 
størst makt kan dirigere dei små høgskulane 
slik dei vil. Når det gjeld HiNT, har vi faktisk 
opplevd at vi kan få ta eit sjølvstendig val, bort-
sett frå at NTNU ikkje ønskjer oss velkomen. 
Vi kan vere sjølvstendig som i dag, eller slå 
oss saman med Universitetet i Nordland 
(UiN). Men sjansen er stor for at vi allereie 
no går i kompaniskap med UiN, seier Nebb.

Framleis aleine
Likevel er det fleire høgskular som prøver 
sjølvstendelina i det lengste: i tillegg til Høg-
skulen i Sogn og Fjordane vil også Høgskulen 
i Hedmark (HiH) og Høgskulen i Østfold 
(HiØ) helst fortsetje aleine.

– Innspelet vårt til Kunnskapsdepartemen-
tet er at vi ønskjer å halde fram som eigen 
sjølvstendig institusjon. Men vi er opptekne 
av samarbeid med andre, og har spesielt peika 
på tre institusjonar i regionen: Høgskulen 
i Oslo og Akershus, NMBU og HiH, seier 
rektor Hans Blom ved HiØ.

Ifølgje Blom er HiØ ein solid høgskule, 
med 6500 ordinære studentar, i tillegg til 
2000 studentar på etter- og vidareutdanning. 
Han meiner difor HiØ er stor nok til å halde 
fram som sjølvstendig høgskule.

Blant andre høgskular som framleis er 
aleine eller ikkje har funne seg ein fusjons-
partnar, er Høgskulen i Volda, Høgskulen i 
Molde, Høgskulen i Lillehammer og Høg-
skulen i Bergen.

– Vi må ikkje gløyme den regionale rolla til 
høgskulane, seier Per Halse.

(Foto: Carl Nesset/HVO)
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– Vi støttar 
regjeringa i at vi 

bør få fleire saman-
slåingar, men det 
bør vere frivillig.

Marianne Aasen



fleire av institusjonane for å avklare plassen 
deira i den framtidige universitets- og høgsku-
lesektoren. Meldinga er berre første fasen, og 
ikkje slutten på prosessen, seier Haugstad.

Frå 1. august 2015 overtek Rasmus Stokke 
som rektor ved HiSF. Men blir han leiar for ein 
sjølvstendig høgskule?

– Det er jo avhengig av det nye høgskulesty-
ret, seier Stokke.

– Men eg ser for meg at HiSF blir sjølvsten-
dig i mange år framover. Vi legg opp til at vi skal 
greie å innfri forventningane frå regjeringa, og 
samarbeidet med institusjonane på Vestlandet 
vil halde fram. Det blir nok ikkje tvangssaman-
slåing enno. ■ 

Kva har vore best  
med å fusjonere?

KARIANNE 
SKOVHOLT
førsteamanuensis i 
språkfag, Høgskulen i 
Buskerud og Vestfold
– Eg jobbar med å 
bygge opp eit for-
skingsmiljø i språk-

fag, og opplever at miljøet er styrkt. 
Med større forskargruppe kan det bli 
lettare å søkje FoU-midlar. Men ulem-
pene med fusjon er mange, blant anna 
økonomisk. 

JAN ERIK  
HENRIKSEN 
dosent i sosialt arbeid,  
UiT Noregs arktiske 
universitet
– Det beste er at vi 
som forskarar har fått 
eit stort støtteapparat 

når det gjeld søknadsskriving og økono-
mi. Men byråkratiet har auka, og vi har 
fått meir rigide system og reglar.

SIGRID HAUGEN
høgskulelærar,  
Institutt for produkt-
design, Høgskulen i 
Oslo og Akershus 
– Eg har lagt merke til 
at når eg spør andre 
tilsette ved høgskulen 

om dei kan nemne éin ting som er 
verkeleg bra med fusjonen, blir dei svar 
skuldige.
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Over og ut? Mange fryktar høgskulane vil forsvinne om få år. (Foto: Håvard Nesbø)
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UTLAND

danmark

Anbefalinger for 
likestilling

 ■ En dansk ekspertgruppe som 
har hatt i oppdrag å foreslå tiltak 
for å få flere kvinner i forskning, 
har offentliggjort sine konklusjo-
ner. Gruppen ble nedsatt av ut-
dannings- og forskningsminis-
ter Sofie Carsten Nielsen (bildet)
i 2014, og har nå presentert 24 an-
befalinger for arbeidet. Anbefalin-
gene inkluderer å forankre likestil-
lingsarbeidet på ledelsesnivå, krav 
til kjønnsbalanse i ansettelses- 
og bedømmelseskomiteer, og å 
skape kultur for å kunne kombine-
re forskerkarriere med familieliv.

hellas

TAR FRA UNIVERSITETENE

 G
reske universiteter og forskningsinstitusjoner blir 
tvunget til å låne ut sine pengereserver til staten. 
Bakgrunnen er at parlamentet har besluttet å 
overføre alle offentlige organisasjoners kontoer til 
sentralbanken for å bidra til å betale landets uten-

landsgjeld, skriver Nature. Ifølge regjeringen blir ikke pengene 
konfiskert, men midlertidig deponert for å løse statens likvidi-
tetsproblemer. EU-midler er unntatt fra ordningen. Regjeringen 
håper vedtaket vil bli reversert i juni.

iran

Krever slutt på 
innblanding

 ■ 700 iranske universitetslærere 
skal ha sendt et brev til regjerin-
gen med oppfordring om ikke å 
legge seg borti universitetenes 
indre anliggender. Det rapporte-
rer Radio Liberty. Brevet refere-
rer til flere hendelser, deriblant 
en konsert som ble stanset ved 
Ferdowsi universitet, og en tale 
som ble stanset ved Teheran uni-
versitet. Ifølge kanalen skal presi-
dent Hassan Rohani både før og 
etter presidentvalget ha fremsatt 
ønske om større akademisk frihet 
ved universitetene.

russland

– Russiske forskere 
isoleres 

 ■ Russiske forskningsmiljøer har 
mistet tilgangen til flere tusen vi-
tenskapelige tidsskrifter, skriver 
University World News. Forelø-
pig er det publikasjoner fra forla-
get Springer som er stanset, men 
også utgivelser fra forlaget Else-
vier kan bli rammet. Årsaken er 
statens økonomiske problemer 
som følge av Ukraina-krisen.  
– Russiske forskere blir isolert fra 
internasjonal forskning om de ikke 
igjen får tilgang til tidsskriftene, 
sier lederen for det russiske viten-
skapsakademiet, Vladimir Fortov.

australia

Tapper 
universitetene

 ■ Den australske regjeringen får 
skarp kritikk fra forskningsmil-
jøet etter å ha presentert stats-
budsjettet for 2015/2016. Mens 
budsjettet samlet sett er ansett å 
være et frieri til velgerne, rammes 
særlig forskningsuniversitetene 
hardt. Et langsiktig forskningspro-
gram som er en sterk bidragsyter 
til universitetene, blir kuttet med 
rundt 1,5 milliarder kroner over de 
neste tre årene. Pengene skal gå 
til å opprettholde finansieringen 
av et infrastrukturprogram som 
var truet av budsjettkutt.

ZimbabWe

Halverer lønninger
 ■ Ansatte ved statlige universiteter i Zimbabwe står 

overfor omfattende lønns kutt, melder University World 
News. Regjeringen har besluttet å kutte lønnsmidlene 
med opptil 50 prosent på grunn av statens anstrengte 
økonomi. For å takle kuttet skal ministeren for høyere 
utdanning, Oppah Muchinguri, ha gitt råd til univer-
sitetsrektorene om å satse på kommersialisering for 
å hente nye inntekter. Beslutningen følger en lands-
omfattende streik blant universitetsansatte etter man-
glende lønnsutbetalinger. 
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egypt

PROFESSOR DØMT TIL DØDEN

 I 
april foreleste den egyptiske professoren Emad Shahin på Univer-
sitetet i Oslo (UiO). I mai ble han dømt til døden av en egyptisk 
domstol, skriver VG. Dommen for «omfattende spionasje» falt 
samtidig som den styrtede presidenten Muhammed Morsi og 
105 andre også ble dømt til døden. Shahin har markert seg som 

en tydelig regimekritiker, og ifølge professor i midt østenstudier ved 
UiO, Bjørn Olav Utvik, er hensikten med dommen å bringe Shahin 
til taushet. Shahin oppholder seg nå i USA. 

Emad Shahin har markert 
seg som en sterk kritiker 
av Egypts militærstyre.
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europa

Fusjonsvind
 ■ Det er en kraftig økning i uni-

versitetssammenslåinger over 
hele Europa, konkluderer en ny 
rapport fra European University 
Association (EUA). De siste fem 
årene har det funnet sted 52  
fusjoner, inkludert de fire som er 
registrert så langt i 2015. Det er 
en økning fra 29 fusjoner i den 
forrige femårsperioden, 2005–
2009. Totalt har europeiske uni-
versiteter og høyskoler inngått i 
92 fusjoner fra år 2000 frem til 
første del av 2015. Toppen ble 
nådd i 2013 og 2014 med hen-
holdsvis 12 og 14 fusjoner.   

europa

Blokader en  
saga blott

 ■ I Danmark melder 
Universitets avisen at blokaden av 
rektors kontor ved Københavns 
universitet ble avsluttet 2. mai. 
Initiativtakerne mener demon-
strasjonen var vellykket, siden 
det fikk universitetsreformer på 
dagsordenen. Også ved London 
School of Economics i Storbritan-
nia er demonstrasjonen Occupy 
LSE blitt avsluttet etter at skole-
ledelsen truet med rettslige skritt. 
Partene kom imidlertid til enighet 
om ni punkter som skal bedre 
de demokratiske prosessene ved 
universitetet.
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nederland

Går etter okkupasjon
 ■ Styreleder ved Universitetet i Amsterdam Louise 

Gunning har sagt fra seg vervet som følge av student-
okkupasjonene som begynte i februar. Gunning ble ut-
nevnt i 2012 og har ifølge Dutch News blitt kritisert for 
sin håndtering av demonstrasjonene. Elleve dager inn 
i okkupasjonene ba universitetsstyret opprørspoliti om 
å håndtere saken. Det førte til ytterligere okkupasjoner, 
der okkupantene på ny ble kastet ut av politiet. Gun-
ning sier hun går av for å skape ro ved universitetet.
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Etter tolv høylytte år i Norge har Sanna Sarromaa gitt opp drømmen om fast jobb i akademia.

DEN USØMMELIGE

– Her kommer jeg med en ny mann igjen! sier en gledesstrålende 
Sanna Sarromaa1 til innehaveren av kafé Oliven i Lillehammers gå-
gate. Hun har selv bestemt at intervjuet skal foregå på kafé, så hun, 
som arbeidsledig, kan lunsje på Forskerforums regning. Og hun 
har «som en sann datter av arbeiderklassen» spart opp appetitt hele 
dagen og er skrubbsulten. I tillegg bruker hun altså kafébesøket til å 
utfordre sømmelighetens grenser i Lillehammer.

– Jeg prøver å komme hit med stadig nye menn, så de kan tro at hun 
der Sanna er utro hele tida! Sier hun enda mer fornøyd, med sin karak-
teristiske finske aksent.

I sin doktoravhandling har Sarromaa beskrevet etterkrigstidas sosiale 
normer for unge kvinner og den disiplinerende funksjonen kvinnebla-
det Det Nye spilte. I bladets spalter lærte unge kvinner nettopp hva som 
var sømmelig, og hvordan de skulle unngå å få «et rykte». Sarromaa selv 
har ikke ervervet et dårlig rykte av den gammeldagse sorten, men hun 
har i løpet av sine år i norsk akademia greid å bli en høyst omdiskutert 
person, både blant kolleger og lillehamringer flest. 

– Mange synes at jeg er finsk og eksotisk, og noen mener jeg er gal, 
men det er jo fordi de er døler, sier hun, halvt spøkefullt.

Sarromaa har vært i mediene som kjønnsforsker ved Høgskolen i 
Lillehammer, feminist, lokalpolitiker for Venstre og blogger for lokal-
avisa Gudbrandsdølen Dagningen (GD). Flere av hennes utspill har 
skapt både lokal og nasjonal debatt. Hun kritiserte nordmenn for å være 
dårlige i rettskriving, og ble kalt «arrogant» av Torbjørn Røe Isaksen. 
Hun sto fram naken i en VG-artikkel om kropp, noe som reiste spørsmål 
internt i Venstre om hennes skikkethet som lokal kandidat. I februar 
kom kronikken som foranlediget dette intervjuet: Under tittelen «Fra en 
avdanket akademiker» fortalte Sarromaa at hun etter mer enn ti år som 
midlertidig ansatt ga opp drømmen om en fast stilling i akademia, og 
meldte seg for NAV som jobbsøker. I dag ser den selverklærte «naveren» 
ikke særlig trist ut der hun sitter på kafeen.

– Dette høres litt sukkersøtt ut, men jeg er så lykkelig! Når mannen 
min drar på jobb om morgenen, tenker jeg bare: Hva skal jeg lese og 
skrive i dag, på hvilken kafé skal jeg gå?

Hun ler. 
– Dette blir politisk ukorrekt. Men det er ikke min feil at jeg er ar-

beidsledig – jeg ville arbeide, og jeg har jobbet her i tolv år og betalt skatt.
Det eneste arbeidet Sarromaa har for tida, er noen timer i uka som 

vannzumba-instruktør og bloggen hun skriver for GD. Ellers koser hun 
seg som en hjemmeværende arbeidssøker.

– Det er en erkjennelse som jeg også skriver om i doktorgraden, at 
feminismen kanskje har undervurdert lykken i å være sammen med 
egne barn. Selv opplever jeg at jeg tar igjen det tapte, siden jeg forkortet 
alle foreldrepermisjonene. Jeg husker førstemann ble født i juni, og 

jeg var på jobb allerede i august fordi jeg var så redd for at Hans Olav 
Lahlum2 skulle ta jobben min!

I VG-kronikken skrev Sarromaa om en kjent problematikk i akademia: 
Unge kvinner slites mellom familie og jobb, og havner i stadig nye 
midlertidige stillinger, mens mennene får fast jobb.
– Har du noen forslag til løsning?
– Jeg hørte om en post.doc.-ansettelse i Oslo hvor de faktisk hadde tatt 
hensyn til at søkeren hadde hatt tre mammapermisjoner. De forsto at 
alle ungene hadde hindret forskningsproduksjonen, og tok utgangspunkt 
i hennes potensial. Det syntes jeg hørtes fornuftig ut. Ellers mener jeg 
at nøkkelen til likestilling er full likestilling i hjemmet – at man må 
dele fødselspermisjonene i to, dele byrdene og gledene, så kvinner ikke 
framstår som arbeidslivets tikkende bomber. I de viktige årene mellom 
30 og 40, når mennene er ute og får viktige erfaringer og kunnskap, da 
er kvinnene hjemme og føder og jobber deltid. Vi må begynne på null 
hele tida, og kjempe om neste vikariat. Så mange netter jeg har ligget 
våken og tenkt «Å, jeg får ingen forlengelse»!

Hun beskriver beslutningen om å hoppe av rotteracet som en plut-
selig frigjørende tanke:

– At det var et liv utenfor akademia. Bare det å slippe å plukke fram 
fagbøkene etter at ungene har lagt seg om kvelden, å slippe å holde 
seg oppdatert!

Sarromaa tviler på at lykkefølelsen vil vare om hun fortsatt er ar-
beidsledig om et halvår, og hun ønsker seg tryggheten som følger med 
en fast jobb.

– Jeg kan godt tenke meg å bli «bare» lærer, som det heter i Norge.3 
Jeg synes egentlig alt rumpearbeidet med å være forsker er kjedelig, og 
liker å stå foran mennesker og formidle, å være stjernen! Men jeg må 
innrømme at om høgskolen plutselig viftet med en jobb nå, da hadde 
jeg nok kommet løpende.

Mens vi snakker, ringer Sarromaas telefon. En journalist ønsker en 
uttalelse. Nå som Sarromaa ikke har forskertittel lenger, er slike hen-

Sanna Sarromaa | Arbeidsledig kjønnsforsker i samtale med Bår Stenvik.
Foto: Erik Norrud

– Norge har godt av meg og andre  
som ikke aksepterer måtene ting alltid  

har blitt gjort på.

1 Tidligere forsker (35) ved Høgskolen i Lillehammer, vannzumba-instruk-
tør, blogger, finne og «superfeminist».

2 Lahlum var gjesteforeleser i historie og vikarierte for Sarromaa mens 
hun var i barselpermisjon. 

3 I Finland er alle lærere lektorer, og har høyere status enn i Norge, hvor 
man ikke engang trenger et grunnfag for å undervise i noe, forteller 
Sarromaa.
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vendelser ifølge henne selv redusert til en tiendedel av hva de var.
– Og jeg er blitt råere til å si nei.
Kanskje sier det en hel del om Sarromaa at hun betegner det som 

«rått» å ikke uttale seg til pressen. Som forsker og «mottaker av skat-
tebetalernes penger» følte hun en forpliktelse til å formidle forskning. 
Et søk i mediedatabasen retriever gir i skrivende stund 192 treff på 
Sarromaas navn (til sammenligning ligger HiL-rektor Bente Ohnstad 
på 85). Selv om langt fra alle treffene er forskningsrelaterte, skulle det 
bety at hun har gitt institusjonen et ansikt utad. Men ikke alle har satt 
like stor pris på hennes utspill, heller ikke blant kollegene.

– Om du stiller opp i media, som jeg har gjort, da blir du baksnakket, 
du blir en mediekåt forsker. Det er janteloven – hvem tror hun at hun 
er når hun kommenterer dette? Men ikke skriv dette sånn at jeg sitter 
her og er bitter eller sutrete, for jeg har det jo så bra!
– Hvordan ytrer den negative responsen seg?
– Ingen kommer og sier det rett ut, og du skjønner sikkert at jeg ikke 
kan si så mye om dette på trykk … Men jeg får høre via omveier at 
konkrete personer høyt oppe i hierarkiet har ytret mishag når de ser 
meg eller andre mediegjengangere i avisa: «Hun nå igjen!» Som om 
det skulle være feil å fronte høgskolens forskning, og ikke en bra ting! 
Jeg har ikke noe belegg for å si at det er et omfattende problem, men 
det er tross alt alvorlig nok om fire–fem personer, noen av dem høyt 
oppe i systemet, forsurer miljøet og sender slike signaler.

Sarromaa mener det er typisk for Norge at akademia er fornøyd 
med å «drive med sitt».

– Her i Lillehammer er høgskolen bare fem kilometer unna, men 
folk i byen tenker at der sitter de som er helt annerledes enn oss. Jeg drev 
med jenteforskning i ett år ved USAs eldste kvinneforskningsinstitutt i 
San Diego, og der hadde de et praktisk jenteprosjekt: Hver torsdag tok de 
med seg mat til en troubled high school, og en kjønnsforsker holdt fore-
drag om tema og på et nivå hvor 16-åringer kunne være på bølgelengde 
med dem. Når jeg har holdt foredrag om skjønnhetsidealer og praksiser 
her i Norge, har også mange sagt at jeg skulle snakket om dette på en 
ungdomsskole, og det er jo en kjempegod idé. Jeg tenker dessuten at 
forskere som har lest og tenkt mye, bør kunne bidra og være nyttige i 
samfunnet også utover å snakke om akkurat de smale forskningsresul-
tatene som de har aller best belegg for å snakke om. Det kan jo være vi 
kaster ut noen interessante tanker som kan sette i gang noe.

Selv kastet Sarromaa i fjor ut en tanke på en lukket Facebook-side 
for et foreldremøte: Hun stilte spørsmål ved skikken med at noen – 
uavlatelig kvinner – på oppfordring meldte seg til å bake kaker til møtet. 
Diskusjonen ble raskt plukket opp av media. 

– Det hele endte som en kakekrig i VG, med hylekoret på den ene 
siden og meg som den stygge feministen på den andre. I det tilfellet 
uttalte jeg meg ikke som forsker, men som oppgitt feministmor og pro-
dukt av den finske skolen, hvor vi klarer oss uten kos og konsentrerer oss 
om sakslista. Men jeg følte at jeg klarte å løfte fram kjønnsperspektivet 
i noe dagligdags og trivielt. 

Sarromaa nevner ofte «hylekoret» som stadig stemmer i når hun uttaler 
seg om noe. Selv virker hun fortsatt overrasket over at folk blir provo-
sert over det hun anser som selvfølgeligheter, som at «høykompetente 
mennesker ikke flytter til Biri».

– Jeg er så finsk at jeg snakker slik som man hadde snakket i Fin-
land. I Finland hadde ingen foreslått å ha et digert sykehus som krever 
mye kompetanse på et sted ingen har hørt om. Men i dette landet 
skal alle være like flinke og på akkurat samme måten. Jeg føler at min 
samfunnsoppgave ligger i utenfrablikket: Norge har godt av meg og 
andre som ikke aksepterer måtene ting alltid har blitt gjort på, som 
får folk til å tenke.

Hun smiler. 
– Noen få begynner i alle fall å tenke, mens alle andre fortsetter å hyle. 
Flere av utspillene hennes kan i utgangspunktet virke som selvfølge-

ligheter også med norsk blikk: For eksempel at barn ikke tar skade av å se 
foreldrene nakne. Eller at lærere og journalister bør skrive korrekt norsk. Når 
slike meninger evner å provosere, er det kanskje fordi hun formulerer 

dem på trykk og til journalister på en måte nordmenn gjerne reserverer 
for privatsfæren: spissformulert og humoristisk.4 

– Jeg bærer kulturarven i meg, den finske fandenivoldskheten.5 
Den viktigste arven fra min far – kanskje den eneste, han drakk seg i 
hjel – var at han tullet med alt og alle, det fantes ingen tabuer, og sånn 
er også jeg. Ikke som her i Norge, hvor alt må pakkes inn.

– Jeg synes egentlig alt rumpearbeidet  
med å være forsker er kjedelig.

4 For kort tid siden sto den finske statsministeren fram på forsiden av 
Helsinkis største avis under overskriften «– Beklager hvis jeg har vært en 
kuk», noe som tydeligvis er den finske versjonen av «å legge seg flat».

5 Og hvis hun skriver en humoristisk bloggpost om mangfoldig nord-
norsk nakenhet, og «hylekoret» starter, sier hun, som mange av oss ville 
gjort ved kjøkkenbordet, at de som ikke skjønner ironien og misforstår 
budskapet, er idioter. Men Sarromaa sier det samme til en journalist, 
som prompte gjør det til tittel på artikkelen om hennes svar til provo-
serte nordlendinger: «– De er alle idioter».

Sanna Sarromaa jobber med bloggen sin 
hjemme ved kjøkkenbordet.
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Hun mistenker også hylekoret for å respondere vel så mye på hva 
hun er, som hva hun sier.

– Jeg er som en rød klut, det er så mye å hate: Jeg er utenlandsk og 
synes alt er bedre i Finland, jeg er kvinne og feminist, distriktsfiendtlig, 
og noen liker å kalle meg elitist – det er det verst tenkelige i Norge. Men 
jeg begynner å bli så vant med det. Nå blir det mest underholdning når 
hylekoret kommer, og da føler jeg at jeg har truffet en nerve – jeg har truf-
fet idiotene. Det er blitt en krig, en heroisk kamp mot idiotene, hahaha!

Enhver som googler Sarromaa, får inntrykk av at hun smiler bredt til alle 
fotografer hun treffer. Jeg forteller henne om en kvinnelig akademiker 
fra Blindern jeg intervjuet en gang, som bare ville bli avbildet med et 
alvorlig ansiktsuttrykk. Hun og flere kvinnelige kolleger hadde sett 
seg lei på at mannlige forskere så seriøse ut på bilder i media, mens 
damene smilte, og sammen hadde de bestemt seg for å gjøre sitt for å 
rette opp skjevheten.

– … og da tok man utgangspunkt i det mannlige, sier Sarromaa. 
– Jeg ville heller snudd det på hodet, og fått mennene til å smile!
En av grunnene til at journalister liker Sarromaa, er nok at hun, 

som hun selv sier, «har erkjent at man må snakke i overskrifter, og ta 
forbeholdene lenger nede i intervjuene.» En annen er at hun «byr på 
seg selv», som det heter. Hun stilte opp som «nakenfeminist» i VG 
sammen med andre kvinner for å vise kroppens mangfold, med am-
mebryster og strekkmerker. Hun danderte seg som en diva i rød kjole 

på kjøkkenbenken for GDs fotograf. På bloggen sin deler hun selfies 
av seg selv hos frisøren og på treningsrommet.

– Mange tror jeg går rundt og planlegger mediestunts hele tida: «Hva 
skal jeg si og gjøre nå for å få folk forbannet?» Men jeg bare lever livet 
mitt, og har meninger som jeg står for. Jeg er ikke annerledes i media 
enn ellers. I forbindelse med Forskningsdagene i 2013 holdt jeg foredrag 
i bassenget, og instruerte i vannzumba etterpå. Det kom en journalist, 
og siden jeg var iført badedrakt i femtitallsstil, la jeg meg på basseng-
kanten i en passende femtitallspositur til bildet, som et innfall. Da bildet 
kom i avisen, sa en kjønnsforskerkollega at jeg spilte på sex. Det hadde 
ikke slått meg, for jeg tenkte ikke at jeg var pen nok til det .6 Jeg gjorde 
bare det som falt meg inn, og så fikk jeg beskjed om at jeg måtte tenke 
mer over hvordan jeg framsto i media. Det var vondt.

Hun blir, utypisk nok, stille i noen sekunder. 
– Og jeg tenker at det er egentlig tristere om jeg legger om stilen, 

at jeg begynner å reflektere over min stil, og slutter å gjøre ting som 
faller meg inn. Da godtar jeg å holde meg innenfor rammene, da blir 
jeg en døl. ■

6 Sarromaa har blogget om at hun var tjukk som barn, og slet med spise-
problemer. Hun har også hatt komplekser for kinnbeina sine, men de 
forsvant etter at hun skulle sminkes for en tv-opptreden nylig og fikk 
spørsmål «om de var ekte».

forskerforum 6 • 2015 • side 25



FELTRAPPORT

Tankearbeid
Plutselig driver alle med mindfulness. Men lite er nytt, viser et  
tverrfaglig prosjekt om meditasjonens kulturhistorie.

Tekst: Siri Lindstad  Foto: Erik Norrud

– Jeg blir mer meg selv når jeg mediterer, 
sier Halvor Eifring, professor i kinesisk.
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prosjekt:  
meditasjonens kulturhistorie

forskere:  
Halvor Eifring og Svend Davanger

metode:  
nærlesing av tekster (humaniora), 

tolkning av skanningresultater (medisin)

uunnværlige verktøy:  
lærde skrifter fra flere tusen år 

(humaniora), MR-maskin (medisin)

– Både humanistiske og naturvitenskapelige perspektiver på meditasjon er 
viktige, sier Halvor Eifring og Svend Davanger.

 N
ei, se! En buddha!

Overraskelsen skal ha vært stor 
hos Gabriel Gustafson, ansvarlig 
for utgravingene av det 1100 år 
gamle Osebergskipet sommeren 

1904. For jammen var det ikke en buddha-
lignende figur som åpenbarte seg på trebøtten. 
Den sitter med lukkede øyne, korslagte ben og 
underarmene vendt oppover, som i lotusstilling.

Siden har bøtte-buddhaen vært gjenstand 
for mye grubling og motstridende forklaringer. 
Hadde vikingene kjennskap til østlig medita-
sjon? Eller er figuren hentet fra keltisk kultur 
og viser et menneske som er ofret til gudene? 
Hvordan forklarer man da ansiktets asiatiske 
trekk og de indiske svastikaene på brystet?

Mangfold
På kontordøren til Halvor Eifring, professor i 
kinesisk ved Universitetet i Oslo (UiO), henger 
et bilde av nettopp bøtte-buddhaen. Men når 
Eifring litt senere skal vise oss hvordan han 
selv mediterer, velger han ikke lotusstillingen. I 
stedet sitter han bare rett opp og ned på en stol. 
Men han lukker øynene, han også.

– Det finnes uendelig mange måter å medi-
tere på: med åpne øyne eller lukkede, sittende, 
gående, fort eller sakte. Kanskje mediterer du 
over en kort tekst, eller bruker bare en utvalgt 
lyd.

Som leder for det tverrfaglige forsknings-
prosjektet Meditasjonens kulturhistorie er det da 
også nettopp bredden i praksiser Eifring først 
og fremst har blitt slått av. Bøtte-buddhaen kan 
eksemplifisere både de mange forskjellene og 
likhetene mellom de ulike tradisjonene og kul-
turene for meditasjon.

– Kulturhistoriske studier av meditasjon har 
ofte vært veldig konsentrert til enkeltkulturer 
eller -religioner. Da vi arrangerte en internasjo-
nal forskningskonferanse i 2010, var det første 
gangen forskere fra forskjellige disipliner og 
kulturer kom sammen på den måten.

Erfarne 
Selv har Eifring meditert siden han gikk på 
videregående skole. Det samme har medfor-
skeren Svend Davanger, professor i medisin, 
også han ved UiO.

– Da jeg begynte med det som ung, kjentes 
det bra, rett og slett. Senere har jeg fått faglig 
belegg for at det objektivt sett faktisk er sunt, 
sier Davanger.

– Jeg tilhører en voksende minoritet blant 
kulturforskere som ikke nødvendigvis tror at 
alt som skjer, starter der ute og beveger seg 
innover. Jeg tror noen forandringer starter her 
inne, i oss, som for eksempel i en meditativ 
kontekst, sier Eifring.

Han og Davanger gikk inn i forsknings-
prosjektet med henholdsvis kulturviteren og 
medisinerens blikk på fenomenet meditasjon.  

Gjennom det tverrfakultære forskningsnett-
verket PluRel kom de i kontakt med profes-
sor Terje Stordalen fra Teologisk fakultet. Han 
brakte et religionsvitenskapelig blikk inn i 
prosjektet. Nå, fem år, en forskerkonferanse 
og snart fire internasjonale artikkelsamlinger 
senere er Eifring og Davanger skjønt enige om 
at meditasjon er et fenomen vel verdt å studere 
i et tverrfaglig perspektiv. 

– Det er så veldig opplagt at dette er teknik-
ker som setter i gang fysiologiske og psyko-
logiske prosesser inni deg, men som samtidig er 
en del av en kulturell og i noen sammenhenger 
religiøs kontekst, sier Eifring.

Endringsfokusert
Men la oss rolig puste ned i magen og ta det hele 
fra begynnelsen. Hva er egentlig meditasjon?

– Vår definisjon er «attention-based techni-
ques for inner transformation». Det man gjør, 
skal være oppmerksomhetsbasert, altså ikke noe 
som bare skjer tilfeldig. Den bevisste oppmerk-
somheten er en del av selve prosessen. Det skal 
være en systematisk ting som enten er gjenta-
kende eller vedvarende. Og så skal man altså ha 

– Noen praksiser har forholdt seg ganske 
fiendtlig til spontane tanker.

Halvor Eifring
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langsiktige endringer som mål. Det holder ikke 
bare å skulle skape endringer her og nå – for 
eksempel å slappe av, men man skal ha et mer 
langsiktig perspektiv på endringer forankret i 
mer grunnleggende sider av tilværelsen, hva nå 
enn det måtte være, forklarer Eifring.

Hvilke endringer man ønsker å oppnå, kan 
variere.

– Innenfor kristendommen skal du komme 
nærmere Gud eller Jesus, innen hinduismen 
skal du komme nærmere Brahman eller ditt 
eget selv, innenfor konfusianismen skal du bli 
et mer moralsk menneske og så videre. Man kan 
skille mellom innholdsbasert meditasjon og den 
mer teknikkfokuserte, sier Eifring.

– I en kristen kontekst er meditasjon først og 
fremst knyttet til innholdsorienterte praksiser, 
altså meditasjon over et skriftsted, en bønn, eller 
et visuelt bilde som har med skriften eller kris-
ten historie å gjøre. Dette er veldig annerledes 
enn mye av det vi i moderne tid oppfatter som 
meditasjon, som er mye mer teknisk orientert.

Særnorsk 
Bøtte-buddhaen kan eventuelt tjene som eksem-
pel på hvordan østlige meditasjonspraksiser har 
påvirket vestlige. Mange av de østlige medita-
sjonspraksisene har vært mindre innholdsbaser-
te og mer teknisk baserte. I både kristendom, jø-
dedom og islam har meditasjonspraksisene som 
oftest vært basert på gjentakelse av bønneord 
eller hellige skrifter. I de asiatiske tradisjonene 
er ikke fokuset i samme grad på ens personlige 
forhold til guden eller gudene, og derfor har 
meditasjonen i stedet gjerne hatt fokus på for 
eksempel pusteteknikker og bevegelser. 

– Dermed har de også lettere kunnet la seg 
transportere til andre kulturer uten at de stø-
ter mot kulturelle eller religiøse verdier der de 
kommer, sier Davanger.

I 1960-årene, da den nye ungdomsgenera-
sjonen fattet interesse for østlig kultur, fikk så-
kalt indiskinspirert transcendental meditasjon 
vind i seilene. I Norge stiftet psykolog og lege 
Are Holen organisasjonen Acem i 1966. Den 
formidler en norskutviklet metode for avspen-
ning og personlig vekst.

– Det har gitt meditasjon en særstilling i 
Norge, ettersom den takket være Acem var 
større enn noen gang i 1980- og 1990-årene, 
mens interessen gikk kraftig ned i den vestlige 
verden for øvrig. Og så fikk vi altså mindfulness, 
med preg av buddhistiske tanker og teknikker, 
men likevel med mange av de samme elemen-
tene i seg som Acem, sier Davanger.

De spontane tankene
For både Eifring og Davanger er økt kroppslig og 
mental velvære en viktig motivasjon for å med-
itere. Motivasjonen for å forske på meditasjon 
er å bedre forstå hva som skjer.

Utfordringen er at meditasjon, som tidligere 
nevnt, er så veldig mye forskjellig.

– Naturvitenskapenes suksess bygger på det 
å kunne systematisere og gjenta forsøk slik at 
de blir sammenlignbare. Men når det finnes så 

mange ulike teknikker for meditasjon, er det 
vanskelig å studere effekten av all meditasjon 
systematisk, sier Davanger.

Noe vet man imidlertid:
– Den delen av hjernebarken som kalles 

gyrus cinguli, snakker med hypothalamus, 
som igjen sender signaler til hypofysen og det 
autonome nervesystemet. Dermed skjer det en 
rekke prosesser i kroppen. Man får litt redusert 
hjertefrekvens, svetter litt mindre, puster litt 
roligere, muskelspenningene reduseres noe, 
forklarer Davanger.

Et spørsmål som både han og Eifring har 
vært interessert i, og som de gjerne skulle ha 
forsket videre på, er betydningen av såkalte 
«spontane tanker».

– Dette er tankene som kommer og går mens 
du mediterer, og som ulike retninger forholder 
seg ulikt til. Noen praksiser har forholdt seg 
ganske fiendtlig til slike spontane tanker og sett 
på dem som noe som forstyrrer, noe som holder 
deg borte fra det du egentlig er på jakt etter. 
Andre ser på dem som noe som bare er en del av 
det hele, og som du må akseptere, sier Eifring.

Davanger har sammen med noen kolleger 
publisert en artikkel der de har studert hjer-
nen og de spontane tankene. 14 personer med 
lang erfaring fra meditasjon ble testet i en 
MR-maskin mens de brukte to ulike mentale 
meditasjonsteknikker, såkalt ledig meditasjon, 
der det var greit at tanker kom og gikk, og en 
kontrollaktivitet der de skulle konsentrere seg. 
Det viste seg at det var betydelig større aktivitet i 
den delen av hjernen som bearbeider tanker og 
følelser når personene bedrev ledig meditasjon. 
Jo mer man tilsynelatende slappet av, jo bedre 
jobbet hjernen, med andre ord.

Stressreduserende og sunt
– Hvorvidt meditasjon fungerer helbredende, er 
det nok ikke noen sterk evidens for. Men i den 
grad sykdommen også er preget av stressnivået 
ditt – og det er det mange sykdommer som 
er – er det mye som tyder på at regelmessig 
meditasjon kan virke inn på det området. Og har 
man som medisiner først tenkt disse tankene, 
har man jo plikt til å finne ut av det, poengterer 
Davanger. ■

På Halvor Eifrings kontordør henger et bilde 
av bøtte-buddhaen fra Osebergskipet.
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TILBAKEBLIKK

Sammenhengende tid til forskning

Professoren på fottur er tittelen på denne tegneserien av Andreas Bloch. 
Dateringen er omtrentlig: mellom 1894 og 1917. Verket er utleid til For-
skerforum av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, som kjøpte 
det inn i 2005. Teknikken er penn over blyant, og materialet er kartong.

Andreas Schelven Schroeter Bloch (1860–1917) var en norsk maler, 
tegner og illustratør. Hans kunst var ikke minst innenfor sjangrene por-
trettmaleri og historiemaleri. Blochs kanskje mest prestisjetunge oppdrag 
var kroningsmaleriet fra kong Haakon og dronning Mauds kroning i 1906. 

Han illustrerte en rekke bøker og var fast karikaturtegner i flere vittig-
hetsblader: Krydseren, Vikingen og Korsaren.

Kilder: Wikipedia, Store norske leksikon
Foto: Nasjonalmuseet
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 E
n vei oppkalt etter en kvinne? Ennå er 
det få av dem her i landet. Men akkurat 
nå kjører vi på «Anne Evenstads vei», 
og snart svinger vi inn på Campus 
Evenstad, Høgskolen i Hedmark, der 

en byste av den samme Anne Evenstad står midt 
på tunet. Hvem i all verden var hun, lurer vi på. 
Vi har kjørt en drøy halvtime nordover fra Elve-
rum, langsmed Glomma, langt inn i Østerda-
len. I over hundre år har Evenstad gård vært et 
høysete for skogbruksutdanning, takket være 
en dyktig husmannsjente og en raus svigerfar. 
Men først måtte det finne sted hele sju dødsfall.

Forelskelse og forlovelse
Anne Olsdatter ble født 17. desember 1830, 
på husmannsplassen Kjøllhammaren i Åmot 
prestegjeld, det som i dag er Stor-Elvdal kom-
mune. Etter konfirmasjonen kom hun i tjeneste 
på Evenstad gård, en av de største og flotteste i 
Østerdalen, der den tidligere lensmannen Ole 
Olsen Evenstad og kona hans Ragnhild Eriksdat-
ter regjerte. Da Ragnhild døde i 1848, var det 18 
år gamle Anne som ble bedt om å overta rollen 
som husmor. Evenstad var en travel gård, som 
stadig fikk besøk av høye herrer fra hele landet. 
Odelsgutten på gården het også Ole. Mot slutten 
av 1850-årene innledet han og Anne et forhold, 
som snart fikk far Oles velsignelse. Det ble in-
vitert til bryllupsfest, men det endte i stedet 
med begravelser.

Tragedier
I januar 1859 blir Tollef, Oles yngre bror syk av 
«lungebrann», altså lungebetennelse. Ole er på 
vei til Kristiania og rekker ikke hjem før broren 
dør. Kort tid etter rammes Ole av den samme 
sykdommen, og ikke lenge før han skulle ha 
giftet seg med Anne, dør også han. Far Ole 
Evenstad sørger dypt over de to sønnene, og i 
løpet av et par måneder er han borte, han også. 
Hva skjer med Evenstad gård nå, lurer alle på. 
Anne var blitt med barn allerede før forloveden 
døde. I testamentet etter far Ole ble hun og 
hennes ufødte barn oppsiktsvekkende nok ut-
pekt til enearvinger. Ifølge historien stod Anne 
selv på kjøkkenet da lensmannen kom inn og 
fortalte hva som stod i testamentet. Ingen, aller 
minst hun selv, hadde regnet med et slikt utfall. 
Og likevel: Dette er bare begynnelsen på his-
torien, for det skal finne sted enda flere tragedier. 
Anne føder riktignok snart en frisk og fin gutt, 
som ikke uventet får navnet Ole. Anne tar over 
styringen av gården og gjør det godt. I 1860 lar 
hun oppføre en ny og moderne hovedbygning, 
og hun gifter seg med sambygdingen Erik Mes-
selt. Ham får hun ha hos seg i åtte år, til han dør 
i 1868. Etter det er det bare henne og lille Ole.

Sorgene tar aldri slutt
Ole er en oppvakt gutt. Han studerer forstvesen 
– skogbruk – først ved Landbrukshøyskolen i 
Ås og deretter i Tyskland, Frankrike, Italia og 

En herregårdssaga
En gammel storgård, en tjenestejente, en rekke av tragiske dødsfall. 
Campus Evenstad i Hedmark har en historie verdt en roman.

Tekst: Siri Lindstad  Foto: Erik Norrud

Fra sokkelen kan Anne Evenstad hver dag 
se vel 270 studenter og rundt 60 ansatte 
levendegjøre drømmen hennes om en 

skogbruksskole.
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England. Vel hjemme igjen på Evenstad har 
han store planer for gården og skogen, samtidig 
som han engasjerer seg i lokalpolitikk. I 1889, 
30 år gammel, blir han ordfører i Stor-Elvdal. 
Han er forlovet med Marit, og alt ser bra ut.  
Men så dør Marit, og to år senere må også Ole 
gi tapt for lungebetennelse. Anne sitter alene 
tilbake med hele formuen og eiendommen, 
men ingen familie.

Vi snakker om store verdier. Gården omfattet 
400 dekar innmark og 26 500 dekar skog. Det 

ga solide årlige inntekter. Anne fortsatte å drive 
gården godt, men var samtidig rundhåndet over-
for lokalsamfunnet.

Til minne om hun som var forlovet med søn-
nen, oppretter hun legatet «Marit Øvergaards 
Minde» på 50 000 kroner, «til understøttelse 
eller uddannelse for unge eller gamle, ugifte 
kvinder inden Storelvedalens herred». To legater, 
hvert på 100 000 kr, øremerker hun jord- og 
skogbruksutvikling og -utdanning, og tre andre 
legater, hvert på 50 000 kr, går til henholdsvis 
kunstnere eller deres etterlatte, til sjømanns-
misjonen og til fremme av husflid. Hun skjen-
ker penger til å bygge Evenstad kapell, støtter 
Nansenfondet med 10 000 kroner og gir store 
summer til skogselskapet.

En høyskole vokser fram
Anne Evenstad dør i 1909, nesten 80 år gam-
mel. Hele 78 hesteekvipasjer ledsager begravel-
sesfølget gjennom Stor-Elvdal. Anne Evenstad 
hadde ønsket at gården skulle bli et sentrum for 
skogkulturen. I 1911 kjøper derfor kommunen 
gården og oppretter i 1912 Evenstad skogskole 
med utgangspunkt i en legatgave fra Anne. 
Nesten tretti år senere, i 1941, får Evenstad status 
som – en av flere – statens skogskole.

I 1987 er det igjen dramatikk på Evenstad. 
Hovedbygningen, som Anne fikk oppført i 1860, 
og som har utgjort hjertet på Evenstad, brenner 
fullstendig ned. Det finnes de som da argumen-
terer for bare å legge ned hele skolen, og heller 
flytte utdanningen til Elverum. Skolen er jo ikke 

særlig stor …? Men undervisningen fortsetter, 
i midlertidige lokaler i Mykleby samfunnshus 
på Koppang, og etter sterk lokalpolitisk kamp 
blir skolen i 1989 en del av Hedmark distrikts-
høgskole. 20. oktober 1990 innvies det nye ho-
vedbygget, og Evenstad har endelig fått lokaler 
som faktisk egner seg til undervisning.

I 1994 opprettes Høgskolen i Hedmark som 
følge av høgskolereformen, og Evenstad blir 
skolens minste avdeling: Avdeling for skog og 
utmarksfag. Året etter er det igjen krise, denne 
gang som følge av storflom i Glomma. Vannet 
gjør store skader på bygningene, men det be-
vilges etter hvert penger til gjenoppbygging, og 
Statsbygg går inn som forvalter.

Pilotprosjekt
Og siden har det vært bygget og bygget, i takt 
med at stadig flere studenter og forskere har 
søkt seg til Evenstad. I dag er man i ferd med 
å prosjektere det som skal bli et nytt adminis-
trasjonsbygg. De høye miljøambisjonene for 
bygget og den omfattende bruken av massiv-
tre er så nyskapende at bygget i seg selv blir 
et forskningsprosjekt. Målet er blant annet at 
bygningen på sikt skal produsere mer energi 
enn det bruker, takket være gedigne solcelle- og 
bioenergianlegg. Er det et bifallende smil vi ser 
på bysten av Anne Evenstad, tro? ■

Kilder: «Anne Evenstad» (Norsk biografisk lek
sikon); Evenstad 1912–2012 (tegneserie av Bjørn 
Ousland); Torstein Storaas, Høgskolen i Hedmark.

Det er kaldt om vinteren på det gamle 
stabburet, men i sommerhalvåret kan det 

brukes til undervisning.

Undervisningsbygget Låven er fra 2007, men står på 
gammellåvens grunn og vitner om tidligere tiders gårdsbruk.
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HURTIGRUTA
a) Guinness’ Rekordbok fekk 

i 2011 ei ny oppføring som 
hadde med Hurtigruta å gjere. 
Kva var det snakk om?

b) Kva år starta Hurtigruta opp 
(margin: fem år)?

c) Kva for fjord går nordgåande 
rute innom i perioden april–
september?

d) Kven syng om å vere «ei lita 
pia ved ein diger fjord» i 
songen Hurtigrute?

e) Kva er det nordlegaste anløpet 
til Hurtigruta?

PRO & KONTRA
a) Kva kallar vi i dag det som i 

biletkunsten tidlegare vart kalla 
eit kontrafei?

b) Kva var tittelen på amerikanske 
Elisabeth Wurtzels sjølvbio-
grafi frå 1994, der ho skriv om 
sitt liv som depresjonsplaga 
student og forfattar?

c) Kva kallar vi komposisjonstek-
nikken der musikken består av 
ulike stemmer som samspeler 
med kvarandre (slik at tema 
og motiv blir sette opp mot 
kvarandre)?

d) Kva for ord frå fransk blir 
brukt om ein person som blir 
passa på eller hjelpt økono-
misk av ein annan person?

e) Kva kallar vi stoffet som blir til 
ved at bier tygg harpiks – og 
som dei bruker som tettemid-
del, medan vi gjer bruk av det i 
medisinen?

DANSK POLITIKK
a)  Kven er dette?

b) Og kva heiter partiet ho stifta 
i 1995?

c) Kven leia det sosialdemokra-
tiske partiet gjennom storpar-
ten av 1970- og 1980-åra, og sat 
som statsminister i to periodar 
i same tidsrommet?

d) Kva år sa over 63 prosent av 
danskane ja til EF-medlemskap?

e) Statsminister Helle Thorn-
ing-Schmidt har ein svigerfar 
som er tidlegare leiar av det 
britiske Labour-partiet. Kva er 
namnet hans?

JESUS FRÅ NASARET
a) Kven blant Jesu disiplar var det 

som ifølgje Johannesevangeliet 
nekta å tru at han var gjenopp-
stått før han hadde sett og følt 
på såra frå krossfestinga?

b) Kva for omstridd italiensk film-
regissør som vart myrda for 
førti år sidan, gjekk tett innpå 
Jesu andlet og ord i Matteus
evangeliet frå 1964?

c) Det gamle testamentet spår at 
ein frelsar, Messias, skal komme 
– ein profeti som dei kristne 
meiner Jesus har oppfylt. Men 
kva tyder nemninga Messias?

d) Det siste måltidet Jesus delte 
med disiplane, er eit omtykt 
motiv i biletkunsten. Kven står 
bak det kjende veggmåleriet frå 
cirka 1495 som finst i Milano?

e) Kven er den første som ser den 
gjenoppståtte Jesus, ifølgje både 
Johannes- og Markusevangeliet?
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SVAR:

HJERNETRIM

SVAR:

JESUS FRÅ NASARET
a) Tomas, av denne grunn ofte 

kalla tvilaren Tomas 

b) Pier Paolo Pasolini

c) Den som er salva

d) Leonardo da Vinci

e) Maria Magdalena

DANSK POLITIKK
a) Pia Kjærsgaard

b) Dansk Folkeparti (som 
Kjærsgaard sat som leiar for 
til 2012)

c) Anker Jørgensen

d) 1972

e) Neil Kinnock

PRO & KONTRA
a) Eit portrett

b) Prozac Nation

c) Kontrapunkt

d) Protesjé

e) Propolis

HURTIGRUTEN
a) Som tema for verdas lengste uav-

brotne, direktesende TV-dokumen-
tar (på NRK: heile den 134 timar 
lange turen frå Bergen til Kirkenes)

b) 1893

c) Geirangerfjorden

d) Kari Bremnes

e) Mehamn

20 nøtter



FØLELSENES TYRANN 

«Vi lever i de sårede følel-
sers tyranni. Mennesker 
begynner å snakke om 
sårede følelser og krenkel-
ser når de ikke har argu-
menter.»
Nina Karin Monsen da hun mottok 
Fritt Ord-prisen i 2009. 
(Aftenposten)

«Jeg føler meg utrolig såret 
og krenket, og vil i løpet av 
et par uker overveie å 
sende inn en klage til 
Kunnskapsdepartementet.»
Nina Karin Monsen da hun nylig 
oppdaget at hennes egen bok er 
analysert og kritisert i en doktor-
gradsavhandling. (Dagbladet)

ALT DET ANDRE

«Jeg rydder og lager stort 
sett mat, og så tar kona 
mye av det andre.»
Dekkskift, da eller? Vi vet ikke, og 
det gjør visst ikke kunnskapsminis-
ter Torbjørn Røe Isaksen heller. 
(Aftenposten)

 

«Det skjer svært sjeldan i 
vanlige folks liv at ein 
høgrøsta krangel toppar 
seg med at du skrik: ‘Eg har 
framleis tillit til deg, men 
eg kritiserer deg kraftig!’»
Gifte politikere, ta notis! Tenk bare 
om Stortingets oppførsel skulle 
spre seg til folket, advarer Are 
Kalvø. (Aftenposten)

 

«Ei regjering med 55,55 % 
MENN vart i 1988 kalla 

‘kvinneregjeringa’.»
Men damene tok vel unna ‘mye av 
det andre’ regjeringsarbeidet, kan-
skje. Tegneserieskaper og skribent 
Øystein Runde påpeker rare ting i 
den norsk-svenske kjønnsdebatten. 
(Dagbladet)

Full oversikt med plastmapper
– Hva jobber du med akkurat nå?
– Det er litt hektisk. Jeg er medre-
daktør på en antologi, skriver ulike 
papers og veileder studenter i inn-
spurt til bachelor- og mastergrad.

– Hvor tenker du best?
– Jeg tenker veldig godt når jeg går 
tur, for da settes tankene i system. 
Men jeg skriver best ved kjøkkenbor-
det. Der kan jeg tenke uforstyrret.

– Hva er den viktigste boken i ditt 
akademiske liv?
– Economic Approaches to Organisa
tions av Douma og Schreuder. Den 
viser linken mellom begge mine 
fag, økonomisk teori og organisa-
sjon og ledelse.

– Hva skal til for å bli en god før-
steamanuensis i bedriftsøkonomi?
– Det er et vidt fagfelt, så man må 
se sammenhenger mellom flere 
fag, være analytisk, samt aksepte-
re at andre har et annet ståsted på 

grunn av ulik fagbakgrunn.

– Hva er tabu i ditt arbeid?
– Det er ikke spesifikt for mitt fag, 
men i forskning er det tabu å trek-
ke forhastede konklusjoner uten 
empirisk eller teoretisk belegg for 
det. Dette er vi også veldig bevisste 
på når vi underviser studentene.

– Hva karakteriserer kontorplas-
sen din?
– Jeg er et ryddig menneske, og 
kontoret er deretter. Alt er syste  -
matisert i plastmapper, så det er 
lett å finne fram.

– Om du kunne ha tilbrakt et år 
ved en annen institusjon hvor 
som helst i verden, hva ville du ha 
valgt da?
– Det er ingen spesiell institusjon 
jeg drømmer om, men det måtte 
vært en plass med et forsknings-
miljø som jeg både kunne bidra 
inn i og lære av. 

– Om du måtte ha valgt deg et 
annet fagfelt, hva ville du ha falt 
ned på da?
– Jeg pleier å si at når jeg en gang 
får god tid, skal jeg lese historie 
grundig.

– Hvilke tiltak ville du ha 
gjennom ført om du var kunn-
skapsminister?
– Jeg ville sett på bevilgningene og 
betingelsene og sørget for at det 
ble mer attraktivt å jobbe innen 
mitt fagfelt. Vi blir utkonkurrert 
av privat næringsliv.

– Hva vil du lese mer om i  
Forskerforum?
– Reportasjer fra andre fagmiljø, 
om hva de har av aktiviteter og pro-
sjekter. Så kunne vi bli mer oppda-
tert på hverandre og lettere kunne 
bygge nettverk.

✒✒ av elin rekdal müller

ELSA SOLSTAD

Medlem nummer: 40155061
stilling: førsteamanuensis, Institutt for økonomi- og samfunnsfag, 
Høgskolen i Harstad og II-stilling ved Handelshøgskolen i Tromsø, 
UiT Norges arktiske universitet
utdanning: doktorgrad i bedriftsøkonomi fra tidligere 
Handelshøgskolen i Bodø
karrieremål: å kvalifisere meg til å bli professor
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BØKER

Hjernebeskuende
Så pass kvikt, kjekkasaktig og vel-
skrevet at du lett kan tro alt du 
leser.

Lone Frank
Den femte revolusjon.  
Mennesket i hjerneforskningens 
tidsalder 
Spartacus, 2015 
284 sider 
Veil. pris: kr 339

Når biolog og vitenskapsjour-
nalist i Weekendavisen Lone 

Frank nå får Den femte revolusjon 
oversatt til norsk, kan man selvsagt 
stusse over at en bok som skal gelei-
de leserne gjennom et fagfelt som 
er i slik rivende utvikling, nemlig 
hjerneforskningen, allerede er noen 
år gammel. Den ble først utgitt i 
2007. Men det viser seg å gå greit, 
for Franks anliggende er, slik tittelen 
viser, å antyde og undersøke hvor 
og hvordan nevrovitenskapen kan 
komme til å utøve innflytelse på 
samfunnet. Foruten å ledes av egne 
sterke synspunkter får hun hjelp av 
en rekke amerikanske forskere som 
hun møter og intervjuer. For å si det 
med en gang: Dette er hard core. 
«Alt er kjemi», skriver hun, eller 
alt i livet er fysiologiske prosesser 
uten spor av mening. 

Det er klart det er masse inter-
essant her, for ved hjelp av hjerne-
skanning er det mulig å komme 
et hakk bakom den informasjonen 
vi hittil har måttet nøye oss med. 
Nå kan forskere se hva som fak-
tisk skjer i hjernen når vi vurde-
rer moralske handlinger, foretar 
økonomiske valg eller bedriver 
meditasjon. Kanskje kan de også 

Digital tyngde
Systematisk og grundig, men språklig tungt,  
om bruk av digitale verktøy i undervisning.

Hvordan bruker dagens lærere digitale verktøy i un-
dervisningen? Det spørsmålet stiller Trine Fossland 
ved Universitetet i Tromsø. Høyere utdanning befinner 
seg i en digital vending, skriver førsteamanuensisen 
tilknyttet Ressurssenter for undervisning, læring og 
teknologi, så spørsmålet er moti-
vert i forventninger til høgsko-
ler og universiteter fra myndig-
heter, arbeidsliv, studenter og fra 
UH-sektoren selv. For å få has på 
problematikken har sosiologen 
intervjuet digitale innovatører 
blant lærere fra et bredt spekter av 
fagretninger ved landets universi-
teter og høgskoler. Intensjonen er 
å stimulere til mer erfaringsutveks-
ling på tvers av fag og «gi et faglig 
bid rag og inspirasjon til alle som 
er interessert i å ta i bruk digital 
teknologi i egen undervisning, 
samtidig som en viser til ut-
ford ringer og muligheter ved 
autentisk bruk av digital teknologi 
i høyere utdanning». Lykkes hun 
med det? Svaret er både ja og tja.

Det Fossland først og fremst 
lykkes med, er å gi en detaljert, 
bred og særdeles grundig gjen-
nomgang av feltet. Etter en innle-
dende runde, der problematikken 
settes i en større sammenheng og 
rådende forventninger knyttet til bruk av digitalt verk-
tøy i undervisningen redegjøres for, går forfatteren 
systematisk til verks. Empirien hennes er hentet fra 
flere utdanningsmodeller, det vil si alt fra campus-
basert undervisning til rene nettstudier. Modellene 
setter ulike premisser for undervisningssituasjonen, 
og forfatteren vier en særlig oppmerksomhet til den 
digitale teknologiens muligheter for å legge til rette 
for akademisk danning hos studentene. I boka tar hun 
for seg undervisningsløpet trinnvis. Først undersø-
ker hun hvordan innovatørene planlegger undervis-
ningen i digitale omgivelser, så ser hun på hvordan 
digitale verktøy brukes for å aktivisere studentene i 
små og store grupper. I tillegg til å introdusere bruk 
av mobiltelefoner og rollespill utforskes blant annet 
de velkjente presentasjonsverktøyene Powerpoint og 
Prezi. Hun tar siden for seg nettdiskusjoner og sosiale 
medier, og oppsummerer med en lengre liste over 
hva som må til for å lykkes med diskusjoner på nett. 
Det handler blant annet om viktigheten av å skape 
et trygt ytringsklima, sosial tilhørighet, nettikette og 
en klar faglig hensikt. Flere av innovatørene bruker 
sosiale medier (for eksempel Facebook og Twitter), 
samskrivingsverktøy (for eksempel Google Docs og 
Wiki) og annet delingsverktøy (for eksempel Drop-
box). I tillegg gjør noen digitale opptak som senere 

deles. Her bidrar boken med et vell av konkrete tips 
og råd, samt refleksjoner rundt bruken. Dette er nyttig 
både for studenter og fagansvarlige. Mot slutten av 
boka undersøker Fossland hvordan veiledning gjøres 
gjennom digitale verktøy, i form av nettmøter. Her for-

klares enda flere konkrete verk-
tøy, som Lync, Skype og Adobe 
Connect. Eksemplene illustrerer 
godt hvordan digital teknologi 
kan gi en pedagogisk merverdi 
i ulike veiledningssituasjoner. 
Ikke bare gjør den veiledningen 
lettere tilgjengelig ved at flere 
møtetidspunkter blir mulige, den 
sikrer også en tettere oppfølging 
av studentene. Her blir det enda 
tydeligere hvordan digital tekno-
logi kan fremme samarbeid mel-
lom medstudenter, veiledere og 
andre samarbeidspartnere. Før 
Fossland tar en kikk inn i den 
digitale glasskula, redegjør hun 
for hvordan vurderingen endrer 
seg gjennom bruk av digitale 
verktøy. Framfor å bli noe lære-
ren gir i etterkant av kurset, blir 
vurderingene en mer integrert 
del av et helhetlig læringsforløp. 
Gjennom hele boka trekker hun 
veksler både på konkrete erfarin-
ger fra innovatørene, og integre-

rer disse med tidligere forskning og teori.
Grundigheten, den åpenbare relevansen og tverr-

fagligheten er av det gode. Likevel er det noe som 
butter. Hvem er det Fossland egentlig skriver for? 
Den fremstår til dels som en bok for andre som for-
sker på bruk av digitale verktøy i undervisningen, 
mens den i mindre grad er det den lover i starten: 
en «inspirasjon til alle som er interessert i å ta i bruk 
digital teknologi». Jeg tror den ville lykkes bedre med 
det siste om den hadde integrert mer evaluering og 
respons fra studenter, og flere konkrete eksempler i 
form av historier, bilder og illustrasjoner. Jeg savner 
også et par runder til med redigering. Språket er for 
tungt. Setningene er ofte omstendelige, og flere gan-
ger blir budskapet mer forvirrende enn klargjørende 
i den noe tåkete, akademiske diskursen. Boka hadde 
kledd noen tydeligere pedagogiske grep, en smartere 
redigering og en noe mer smidig forskningsformid-
ling. Jeg etterlyser ingen lettvint håndbok med digitale 
verktøy for dummies, men en formidling der relevante 
og sentrale erfaringer ikke står i fare for å drukne i 
mer eller mindre irrelevante detaljer.

av Ragnhild Fjellro
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Trine Fossland
Digitale læringsformer i høyere 

utdanning
Universitetsforlaget, 2015

252 sider
Veil. pris: kr 349



NYE BØKER 
AV FORSKERE
Tore Bjørgo
Forebygging av kriminalitet
Universitetsforlaget, 2015
304 sider
Veil. pris: kr 399

Forfatteren har utviklet en modell 
for forebygging av kriminalitet, 

basert på ni mekanismer. Modellen 
kan brukes på helt ulike former for 
kriminalitet: fra bilkjøring i rus til 
terrorisme. De forebyggende me-
kanismene er de samme for alle 
kriminalitetsformene, men virke-
midlene som kreves for å aktivere 
dem, er ulike. Bjørgo er professor i 
politivitenskap ved Politihøgskolen 
i Oslo og seniorforsker ved Norsk 
utenrikspolitisk institutt.

Kjersti Vik
Mens vi venter på eldrebølgen.  
Fra eldreomsorg til aktivitet og  
deltakelse
Gyldendal Akademisk, 2015
224 sider
Veil. pris: kr 355

Eldre må være aktive for å 
fremme helse, men aktivitet 

kan være mer enn fysisk trening. 
Boka diskuterer hvordan normal 
aldring kan få følger for hverdags-
aktiviteter. Den viser hvordan hel-
sepersonell kan legge til rette for at 
de eldre fortsatt «deltar i eget liv». 
Vik er ergoterapeut med doktorgrad 
i emnet eldre og rehabilitering og 
arbeider som professor og forsker 
ved avdeling for helse- og sosialfag 
ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Alexander Røsler
Dokumentarfilmens spesielle utfor
dringer – Virkelighetens villnis
Cappelen Damm Akademisk, 2015
152 sider
Veil. pris: kr 269

Hvordan skape en vellykket do-
kumentarfilm? Boka redegjør 

for noen av grunnleggende betin-
gelsene. Forfatteren tydeliggjør 
sentrale kjennetegn for ulike for-
tellersjangre, og prosessene i kon-
struksjonen av en dokumentarfilm, 
som research, manusutvikling, foto, 
klipp, casting og balansen mellom 
bilde og ord. Røsler er regissør og 
professor ved Avdeling for TV-fag, 
Høgskolen i Lillehammer.

finne ut om vi eier empati, og om 
vi snakker sant. Og derfra ten-
kes veien ganske kort til at vi alle 
kan bli informert om hvilke valg 
og aktiviteter, eller bedre: hvilke 
kognitive atferdsstrategier, som 
ikke bare er de mest rasjonelle, 
men som også kan oppøve vår 
evne til lykke (det er en evne, slik 
også moralen er en evne, påstås 
det). Kanskje kan vi snart også 
bygge systemer som kan luke ut 
de ikke-empatiske fra viktige stil-
linger og få sikre løgndetektorer. 
I enden av all forskningen øyner 
Frank både et opplysnings- og fri-
gjøringsarbeid, ikke minst fordi 
hjerneforskningen vil kunne bidra 
til radikal selvinnsikt.

Selv om alt er kjemi og empi-
rismen er eneste veiviser, ender 
boka likevel med et postmodernis-
tisk frihetsbudskap. Fordi hjerne-
forskerne ikke klarer å lokalisere 
et selv i hjernen, tenker Frank seg 
et flytende selv, og derfra er det 
fritt fram å kunne forme seg selv i 
den retning man måtte ønske. Det 
er hva kunnskapen kan gi oss: Jo 
mer vi vet om prosessene i hjer-
nen, jo mindre bundet av biologi 
og tradisjon trenger vi å være. Der-
for er et oppgjør med religionen 
også i dette opplysningsprosjektet 
sentralt. Frank er en fundamen-
talistisk ateist, og forskningen og 
argumentene hun presenterer i det 
lange kapittelet om religion, gjør 
meg svimmel. Her blir du dupert 
av en hel haug med liksom upro-
blematiske forutsetninger og en 
demagogisk tone. At det foregår 
noe i hjernen når vi gjør noe eller 
tror på noe eller søker å unngå noe, 
det sier seg selv. Men hvordan det 
skal fortolkes, alt det som nå kan 
avleses, det sier neppe seg selv. Det 
er det selvsagt ingen i denne boka 
som sier heller, men det er mye 
frimodighet å spore i tolkningene. 

Innimellom tar jeg meg i å 
ønske meg en annen bok. Frank 
bruker hjerneforskningen til å un-
derbygge egne sterke meninger, og 
det på en lettlest og medrivende 
måte. Men vi blir ikke gitt kunn-
skapen til å kunne vurdere de tes-
tene og metodene hun presenterer 
for oss, og må derfor bare følge på. 
Selv om jeg nok ville ha foretrukket 
en nøktern vitenskapsformidling 
fremfor denne subjektive, skjøn-
ner jeg jo at den kan ha et viktig 
bruksområde: debatt. 

av Aasne Jordheim

Tilbakekomstens 
fravær
Boken svarer et litt kjedelig nei på 
tittel-spørsmålet, men legger 
interessante tall på bordet.

Inger Furseth (red.)
Religionens tilbakekomst i offent
ligheten? Religion, politikk, medier, 
stat og sivilsamfunn i Norge siden 
1980tallet
Universitetsforlaget, 2015
224 sider
Veil. pris: kr 369

Denne boken samler de nor-
ske resultatene fra et femårig 

nordisk komparativt prosjekt om 
religion i den offentlige sfæren 
(NOREL). Bokens tidshorisont 
springer ut fra faget selv, nemlig fra 
den forrige «konklusjonen» i faget 
basert på forskning på religion i 
Norge i tidsrommet 1930–1980. 
Der var tendensen at samfunnet 
ble mer sekularisert, med en stør-
re «privatisering» av religion, og 
at den også var mindre til stede i 
offentligheten. I løpet av 1990- og 
2000-årene har enkelte sosiolo-
ger ment at denne utviklingen er 
reversert, og at religionene er på 
full fart tilbake i offentligheten (her 
nevnes blant annet forskere som 
Peter Berger og Jürgen Habermas). 

Boken reformulerer de teore-
tiske påstandene til et spørsmål: Er 
vi vitne til religionens tilbakekomst 
i offentligheten? Konklusjonen er 
klar: Nei, det er ingen tendens til 
dette, snarere har religionens plass 
i offentligheten vært forholdsvis 
uendret i årene dette prosjektet 
dekker (1988–2013). Det religiøse 
landskapet er blitt mer sammen-
satt, men likevel ikke mer domi-
nerende i offentligheten. 

Boken starter med en inn-
ledning om teoretiske og faglige 
spørsmål for prosjektet. Så følger 
en grov skisse over utviklingstrekk 
i det norske samfunnet i perio-
den, med fokus på innvandring, 
økonomiske utviklingstrekk, og 
endringer i velferdsstaten og det 
politiske landskapet. Boken av-
sluttes med et kort appendiks der 
man redegjør for metodikken og 
datamaterialet (valg og koding av 
avisartikler, stortingsdokumenter, 
partiprogrammer m.m.). Mellom 
disse finner vi kapitler som går tett 
på det innsamlede materialet, med 
lite spekulasjon og mest empiri. 
Det gjør boken til et godt oppslags-
verk hvis man trenger tall f.eks. på 
de politiske partienes forhold til 
religiøse spørsmål, men det gjør 
også at boken er litt kjedelig i for-
men. Men kanskje er dette bare 
å ta feil av form og innhold, for 
boken bekrefter vel egentlig bare 
at det norske samfunn er veldig 
konformt: De politiske partiene 
skiller seg i veldig liten grad fra 
hverandre, med de opplagte unn-
takene: KrF er det mest religiøse 
partiet, med liten tro på at religion 
er konfliktskapende, mens SV 
huser flest ateister, men er også 
de er mest liberale når det gjelder 
religionsfrihet og retten til å bære 
religiøse symboler. I så måte er det 
kanskje mest overraskende med 
boken hvor lite FrP skiller seg fra 
de andre partiene: Partiet er verken 
kristent eller opptatt av religion, og 
stiller seg alt i alt sammen med Ap 
og H i de fleste standpunkter. De 
er den marginalt største tilhenge-
ren av retten til å si ting som andre 
kan oppfatte som blasfemiske. Når 
det gjelder dagsavisene i Norge, 
er deres dekning av religion også 
svært lik, selv om man kanskje kan 
stille spørsmålstegn ved om utval-
get (VG, Aftenposten, Stavanger 
Aftenblad og Arbeiderbladet/Dags-
avisen) virkelig er representativt 
for bredden av aviser i Norge. 

Bokens funn blir nok mer inter-
essant når de settes inn i den større, 
nordiske rammen for NOREL-pro-
sjektet: Først i en sammenstilling 
vil vi se om utviklingen i Norge er 
typisk eller utypisk. Kanskje er det 
derfor urettferdig å kalle boken kje-
delig, all den tid den ikke prøver å 
legge skjul på at den først og fremst 
er et mer uttømmende appendiks 
til det større forskningsprosjektet. 

av Kjetil Vikene

forskerforum 6 • 2015 • side 35



KRONIKK

Doktorgraden – 
utdanning eller 
forskning?
Antallet doktorgradskandidater i Norge er fordoblet på ti år.  
Men doktorgraden bør ikke organiseres som studier på lavere nivå, 
mener kronikkskribentene.

 V
ed Universitetet i Bergen (UiB) 
har spørsmålet denne våren 
blitt aktuelt i forbindelse med 
en organisatorisk utviklings-
prosess. Men kjernen i spørs-
målet er likevel politisk mer 
enn administrativt: For hvor-

dan skal vi organisere forskerutdanningen for 
å frembringe de beste forskerne for fremtiden? 
Blir doktorgradskandidatene bedre av å bli or-
ganisert og administrert på samme måte som 
studenter eller som forskere? Å tydeliggjøre den 
organisatoriske rammen for forskerutdanningen 
er en gyllen mulighet til å løfte frem hvor viktig 
doktorgraden er.

Doktorgradsutdanningen, eller forskerutdan-
ningen som den gjerne blir kalt, har de siste ti 
årene gjennomgått en stille revolusjon. Tallene 
alene vitner om drastiske endringer. Antallet 
doktorgradskandidater i Norge er fordoblet på 
ti år. I 2014 var nærmere 10 000 personer i ferd 
med å ta en doktorgrad, i 2004 var det under 
fem tusen. Antall kreerte doktorer er nesten 
fordoblet i samme periode. I 2004 tok i overkant 
av 700 personer doktorgraden, i 2014 var det 
nesten 1500. For ti år siden var det 13 institusjo-
ner som kreerte doktorer, i fjor var det 22.

Revolusjonen har ikke bare vært kvantitativ. 
Den har også vært strukturell og organisato-
risk. Veien til samfunnets høyeste akademiske 
grad var tidligere langt på vei et ensomt løp hvor 
kandidaten alene holdt på med sin forskning og 
bare sporadisk var i kontakt med en veileder. I 
dag er doktorgraden på de fleste universitetene 
regulert gjennom en egen forskrift. Her står 
det blant annet at kandidaten skal gjennomgå 
en egen opplæringsdel, årlig rapportere om sin 

fremdrift og ha en midtveisevalu-
ering. Det oppfordres også til at 
hver kandidat har minst to veile-
dere. Den største forandringen er 
kanskje at en doktorgrad før ble 
betraktet som kroningen av en 
forskerkarriere. I dag er den for 
de fleste starten på et yrkesliv som 
ikke nødvendigvis skal være aka-
demisk.

Endringene de siste ti årene har 
krevd et stort administrativt løft. 
Mens stillingsbenevnelsen forsker-
utdanningskoordinator knapt nok 
fantes i 2004, er det i dag ganske 
mange av dem. På den nasjonale 
forskerutdanningskonferansen 
samles det årlig nærmere 150 del-
takere som alle arbeider med admi-
nistrasjon av forskerutdanningen. 
Forskerutdanningskoordinatorene 
gjør en formidabel jobb og loser 
kandidatene så vel som deres vei-
ledere gjennom de ulike fasene, fra 
opptak via gjennomføring til dispu-
tas og kreeringen, som foregår på 
høytidelig vis. Når rapporter fylles 
ut, kurs registreres og endringer 
foretas, holder forskerutdan-
ningskoordinatorene styr på det 
hele. De er uunnværlige.

Den stille revolusjonen som 
har forandret doktorgradsløpet, 
er et europeisk fenomen og har 
vært en del av de andre reformene 
innenfor høyere utdanning med 
basis i Bologna-prosessen, eller 

kvalitetsreformen som den 
gjerne blir kalt. Doktorgraden 
ble innlemmet i Bologna-pro-
sessen i 2005, og Universitetet 
i Bergen var en viktig pådriver.

I kjølvannet av disse en-
dringene i volum og struktur 
har det dessverre blitt utbredt 
å betrakte doktorgradskandida-
tene som studenter som skal 
masseproduseres på samme 
måte som på lavere grad. En 
slik oppfatning er uheldig og 
direkte skadelig, for den kan 
ende med å gjøre det vanskelig 
å forsvare hvorfor man skal ha 
doktorgrad overhodet.

Selv om den norske doktor-
graden har endret seg i takt med 
den europeiske, er det ikke tvil 
om at doktorgradskandidatene i 
Norge er heldige sammenliknet 
med kandidater i mange andre 
land. De aller fleste kandidatene 
i Norge er ansatte med lønn 
og har rettigheter som enhver 
annen lønnstaker. Med tanke på 
inntekt, pensjon og permisjons-
ordninger i forbindelse med syk-
dom og foreldreomsorg er dette 
meget gunstig. I andre land er 
doktorgradskandidatene definert 
som studenter og har økonomi 
og velferdsrettigheter deretter. 
Dette er et av Norges fortrinn 
når det gjelder doktorgraden 
som gjør det mulig å rekruttere 
de beste forskertalentene. Tan-
ken i Norge har vært at doktor-
gradskandidatene gjør en jobb, 
de forsker og må behandles som 
voksne, selvstendige arbeidsta-

«Mer enn 80 prosent av de nye doktorene skal ha 
sin karriere utenfor akademia.»
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Av Roland Jonsson 
professor,  

Det medisinsk- 
odontologiske  
fakultet, UiB

Berte-Elen Konow 
prodekan for 

forskning,  
Det juridiske fakultet, 

UiB
Anne Beate  
Maurseth  

seniorrådgiver, 
Forskningsadmini-

strativ avdeling, UiB



KRONIKK & 
DEBATT 

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

Maks lengde på kronikk: 9000 tegn med mel-
lomrom. Honorar for trykte kronikker: kr 2000. 

Maks lengde på debattinnlegg: 7000 tegn 
med mellomrom, men kortere innlegg 

har større sjanse for å bli trykket. 
Debattinnlegg honoreres ikke.

kere og i starten av en karriere.
Riktignok skal de aller fleste av dem, ja, fak-

tisk mer enn 80 prosent av de nye doktorene, 
ha sin karriere utenfor akademia. Derfor må de 
gjennom doktorgraden tilegne seg egenskaper 
som gjør dem attraktive på arbeidsmarkedet og i 
stand til å påta seg arbeidsoppgaver også utenfor 
universitets- og høyskolesektoren. Dette gjelder 
alt fra håndtering av store data, mestring av av-
anserte fortolkningssystemer, formidlingsevne 
og prosjektledelse.

De norske universitetene og høyskolene har 
de siste ti årene satset systematisk på doktorgra-
den. I henhold til Salzburg 2erklæringen fra 2010 
som Norge er forpliktet på, skal en doktorgrad 
være et selvstendig forskningsbidrag og kandi-
datene behandles som forskere gjennom hele 
doktorgradsløpet.

Ved Universitetet i Bergen er det derfor pro-
rektor for forskning som har det overordnede 
ansvaret for doktorgraden. At dette er mer enn 
en formalitet, blir tydelig av det faktum at dok-
torgradskandidatene sto for mer enn 20 pro-
sent av UiBs samlede forskningspublikasjoner i 
2014. Et imponerende bevis på deres betydning!

Universitetet i Bergen er for tiden inne i 
en organisasjonsutviklingsprosess som også 
angår doktorgraden. Vi vet at det vil komme 
nye utfordringer på løpende bånd i nær frem-
tid. Vi vet at utfordringene først og fremst vil 
være faglige. Mer enn hvordan kandidatene 
blir registrert, og på hvilken måte forskerutdan-
ningskoordinatorene rapporterer inn data ved 
de enkelte fakultetet, vil den store utfordringen 
i fremtiden handle om å ivareta og utvikle kvali-

teten på kandidatenes forskning. Å organisere 
doktorgraden på samme måte som studier på 
lavere grad kan være administrativt praktisk, 
men vil neppe bidra til å realisere de faglige, 
forskningsmessige målene det fortsatt vil være 
forventninger om at en doktorgrad skal innfri.

Doktorgradskandidatene er en uvurderlig 
ressurs og må behandles som selvstendige for-
skere tidlig i sin karriere, uavhengig av om deres 
videre karriere skal være innenfor eller utenfor 
akademia. Derfor må de faglige ambisjonene stå 
i sentrum når doktorgraden skal organiseres. 

«Doktorgradskandidatene 
er en uvurderlig ressurs, 
og må behandles som  
selvstendige forskere.»
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KUNST, KULTUR OG KVALITET 

Kulturrådet lyser ut midler til  
forskning på kvalitet og kvalitets-
forståelser i samtidens kunst og 
kultur. Søknadsfrist 15.9.2015.

Utlysning av  
forskningsmidler

Mer informasjon: 
www.kulturradet.no/kvalitet



GJESTESKRIBENTEN

Gjesteskribentene skriver 
sant og subjektivt om forskning. 

De faste gjestene er Bjørn Sverre Hol Haugen, 
Hanne Sigrun Byhring, John Peter Collett 

og Heidi Jensberg.

 V
i museumsfolk 
t reng å  lø fte 
oss fagleg, og 
nå får vi hjelp! 
Universitetet i 
Bergen ønskjer 
velkomen til nytt 

studium: «Å forske i og på mu-
seum». Studiet er eit samarbeid 
mellom universitetet og Norges 
museumsforbund, og er særskilt 
tilpassa museumstilsette som treng 
fagleg påfyll for å entre forskar-
arenaen. Til våren følgjer dei opp 
med eit kurs til, om vitskapleg pu-
blisering. Norske museum har gått 
gjennom store omorganiseringar 
dei seinare åra, vi er konsoliderte, 
styrkte med andre ord. Og når det 
gjeld forsking og kunnskapspro-
duksjon, er eg ikkje i tvil om at kon-
solideringsprosessen verkeleg har 
styrkt oss.Konservatorar som før 
var gode grannar i nærskylde orga-
nisasjonar, er nå samla under felles 
leiing, og i ein del tilfelle også under 
felles tak. Om leiinga vil prioritere 
forsking, så gjev denne nye orga-
nisasjonsforma gode høve til det.

Eg er heldig, eg er tilsett i eit 
museum som satsar på forsking. 
Vi har i Anno museum skipa til 
eige skrivekurs, og hjelpt kvaran-

dre fram så vi i februar 
kom ut med den fyrste 
felles publikasjonen, 
som nummer ein i 
ein vitskapleg skrift-
serie: Anno Hedmark. 
Nå er vi i gang med 
nummer to. I tillegg 
oppmodar vi kollega-
ene våre til å publisere 
i vitskaplege tidsskrift. 
Eit nytt tiltak frå Mu-
seumsforbundet vil 
også lette det arbeidet. 
Til hausten kjem fyr-
ste nummer av Norsk 
museumstidsskrift. Det 
blir eit såkalla nettbasert «Open 
Access»-tidsskrift på nivå 1 i det 
nasjonale systemet for akkredite-
ring av vitskaplege publikasjons-
kanalar. For fyrste gong får vi eit 
tidsskrift som rettar seg direkte 
mot museumssektoren, med heile 

breidda frå bygdetun 
t i l  naturhistorisk 
museum. Ofte er 
ein artikkel det den 
knappe forskingstida 
i musea rekk til. Men 
av og til er det høve til 
å gjennomføre større 
prosjekt.

Anno museum 
tok faktisk sjansen på 
å finansiere eit dok-
torgradsprosjekt, og 
eg var så privilegert at 
eg fekk fordjupe meg 
samanhengande i tre 
år. Det er det moro-

samaste arbeidet eg har gjort. Det 
meste av tida hadde eg arbeids-
plass ved universitetet, men tett 
kontakt med museumskollegaer 
og Anno museums eige forum for 
forsking og kunnskapsproduksjon 
var særs viktig.

Dei tre åra gjekk fort. Og sjølv 
om nervane var i spenn, så var det 
ei sann glede å disputere. Det vart 
ein god diskusjon med røynde og 
kunnskapsrike opponentar, som 
tok det museumsnære og gjen-
standsnære prosjektet mitt på 
alvor. Nå er eg vel attende i museet, 
dels med nye arbeidsoppgåver, dels 
med like allsidig arbeidsdag som 
før stipendiat-tida. Men det er ikkje 
tvil om at den nye graden fører 
med seg mange spennande føre-
spurnader, i tillegg til eit nytt blikk 
på museumsverksemda og faget. 

Det kjennest godt å vera tid-
leg ute – i ei tid med stadig større 
merksemd på forsking i norske 
museum. Kanskje liknar kjensla 
litt på den dei mange etnologi- 
magistrane hadde då dei kom 
frå universitetet og ut til nye mu-
seumsstillingar etter førre store 
omlegginga i museumslandet? 
Eit lite grann av nybyggarkjensle? 
Nå gjeld det i alle fall å halde fram 
med forskinga – og tenkje at ein 
doktorgrad er byrjinga på vidare 
arbeid, og slett ikkje ein fagleg 
endestasjon. Så min appell til alle 
museumskollegaer må bli: Får du 
sjansen til å utvikle eit forskings-
prosjekt, stort eller lite, så grip han! 

Fagleg utvikling 
i museumslandet

«For fyrste gong får vi eit tidsskrift som rettar seg  
direkte mot museumssektoren, med heile  

breidda frå bygdetun til naturhistorisk museum.»

«Eg er heldig,  
eg er tilsett i eit museum som  

satsar på forsking.»
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Av  
Bjørn Sverre 
Hol Haugen, 

konservator NMF ved 
Anno museum



Viktig å vite om forsikringen:
- Forsikringen er en fullverdiforsikring, som inkluderer toppdekning som du må betale  
 ekstra for i andre selskaper
- Du kan utvide forsikringen med Hussoppforsikring til kun kr 400/år uansett størrelse på  
 boligen
- Du kan få opp til 40 % rabatt ved å gjøre noen enkle tiltak for å sikre deg mot innbrudd-,  
 brann- og vannskader 

Vi hjelper deg med å si opp din forsikring og flytte forsikringen til oss

Garantert Norges billigste boligforsikring
Forskerforbundets boligforsikring har prisgaranti som garanterer deg minst 5 %     
billigere pris enn du får tilbud om noe annet sted, men de fleste sparer betydelig mer.

   Tlf. 21 02 34 30       www.forskerforbundet.no      forsikring@forskerforbundet.no    

Kontakt Forskerforbundets forsikringskontor for et godt tilbud!
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HUMANIORA: Rekrutteringen er 
sviktende. Forskningen får ikke den 
finansieringen den fortjener. Det blir 
færre faste stillinger. Studentene er 
late. Samfunnet skjønner ikke hvorfor 
det er viktig. Omdømmet er generelt 
ikke bra.

Dette er alle påstander som har 
blitt hevdet om humaniora i det 
offentlige ordskiftet. Svært ofte har 
symptomene blitt ledsaget av en 
kriseretorikk: «humaniorakrisen» 
har blitt et begrep. Er dette like-
vel riktig diagnose? Er det kanskje 
slik at flertallet av disse påstandene 
også gjelder andre fag enn de hu-
manistiske? Om så er, hva er i så 
fall en riktig diagnose når det gjel-
der humaniora i Norge?

11. mai arrangerte Fakultets-
møtet for humanistiske fag en 
dagskonferanse i Tromsø der et 
«program for fornyelse» skulle 
presenteres. Krisebegrepet er be-
friende fraværende på program-
met, med ett unntak: Plenarfore-
draget omtaler en «produktiv 
krise». Selv om humaniorakrisen 
ikke figurerer i programmet, er det 
likevel grunn til å se nærmere på 
de antatte symptomene bak denne 
krisen.

Noen av symptomene kan vi lett 
avskrive som spesifikke for huma-
niora. Vi vet ikke om noen forskere 
som mener at forskningen får den 
finansieringen den fortjener. De 
fleste føler nok også at det blir 
færre faste stillinger generelt på 
universitetet, og i den grad det ikke 
er faktisk tilfelle, kan det skyldes at 
vi utdanner rekordmange doktor-
gradskandidater.

Det er nok andre fag som sam-
funnet heller ikke umiddelbart ser 
viktigheten av, for eksempel hvor-
for det er viktig å forske på områ-
der innenfor teoretisk algebra eller 
teoretisk fysikk, som ikke fører til 
konkrete anvendbare resultater.

I den grad studentene er late 
(noe vi betviler), er nok det i så fall 
et inntrykk som faglærere uten-
for humaniora også måtte ha. 
Det er ikke noe empirisk belegg 
for å hevde at studenter på huma-
nistiske fag er latere enn andre 
studenter, selv om noen undersø-
kelser viser at studenter innenfor 
humaniora bruker færre timer på 
universitetet. Gitt at mesteparten 
av humanistisk forskning ikke 
krever et laboratorium, er dette 
kanskje ikke så rart.

Hva, om noe, er spesifikt for 
humanioras utfordringer? Svik-
tende rekruttering er det eneste 
som står igjen blant de innledende 
punktene. Dette er vi tvilende til, 
selv om det finnes lite norsk sta-
tistikk på området som strekker 
seg over lang tid. Men i USA er 
det dokumentert at antallet utek-
saminerte humaniorastudenter er 

omtrent på samme nivå i dag som 
før boomen i 1970-årene.

De nye profesjonsutdannin-
gene (les: lektorutdanningene) har 
også gjort mange humanistiske fag 
svært attraktive blant studenter. 
Det som derfor trolig har endret 
seg noe, er at dagens studenter er 
mer bevisste på hva de skal bruke 
utdanningen sin til. De studerer 
ikke bare for å tilegne seg kunn-
skap, men for å bli noe. Og der 
føler nok noen humanistiske fag 
at de kanskje sliter litt i motbakke, 
delvis fordi de ikke greier å synlig-
gjøre tydelig nok hva man kan bli 
om man studerer de fagene.

Vår hypotese er at humanio-
rakrisen er et dekkord for utfor-
dringer som ikke er egenartet for 
humaniora. Dermed blir selve 
krisebegrepet en måte å legge an-
svaret på andre enn oss selv på. 
Dette ser vi også i den medisinen 
som har blitt foreskrevet i en rekke 
debattinnlegg de siste 30 årene: 
beredskapsfag, støttefag, bevisst-
gjøring, samfunnsrelevans, gene-
rasjonsskifte, begreps- og diskur-
sendring, fusjon for økt robusthet. 
Det er åpenbart at denne medisi-
nen ikke er unik for humaniora, 
tvert imot handler medisinen i like 
stor grad om grunnleggende spørs-
mål knyttet til universitetenes rolle 
i dagens samfunn.

Kanskje er et sentralt problem 

for humaniora at samfunnet ikke 
helt vet hva humaniora er for noe, 
men antar at det er noe for seg selv. 
Studentene snakker ikke om at de 
studerer naturvitenskap eller hu-
manvitenskap, de snakker om at de 
studerer fysikk, petroleumstekno-
logi, musikk, eller historie. Ansatte 
på universitetet blir i foredrag og 
kronikker sjelden presentert som 
«førsteamanuensis i naturviten-
skap» eller «professor i humani-
ora». Selv nye begreper som «di-
gitalt humaniora» gir lite mening 
utenfor konteksten av et konkret 
fag. Det er disiplinfaget som er re-
feransepunktet, både internt og ek-
sternt. Vi tror det er lite som skiller 
naturvitere og språkforskere når 
det kommer til motivasjon og driv 
etter å finne ny kunnskap.

Potensialet i humaniorabegre-
pet er at det kan utrykke hva noen 
fagdisipliner har til felles: studiet 
av menneskets åndsliv. Men dette 
bygger på en forståelse av mennes-
ket som er utdatert (paradoksalt 
nok, også takket være humanistisk 
forskning). Natur og kultur hen-
ger sammen – fra menneskets 
påvirkning av klima til hvordan 
biologiske prosesser setter rammer 
for vår evne til å kommunisere. 
Det er kanskje på tide å gravlegge 
ideen om humaniora, og snakke 
om hvordan disiplinfagene kan 
møtes i de rare bygningene som 
av de fleste gjenkjennes som «uni-
versitetet».

Humaniorakrisen er død. Leve 
universitetet!

«Kanskje er et sentralt problem for 
humaniora at samfunnet ikke helt vet hva 
humaniora er for noe.»

Humaniorakrisens  
nekrolog
«‘Humaniorakrisen’ har blitt et begrep. Er dette riktig diagnose?»  
spør Terje Lohndal og Knut Melvær.
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Av Terje Lohndal, NTNU 
og Knut Melvær, Universitetet i Bergen

«Vi vet ikke om noen forskere som mener 
at forskningen får den finansieringen den 
fortjener.»

Forskerforum presiserer
I artikkelen «Tak over hodet» 
i Forskerforum 5/15, om for-
skernes kontorplasser, snek 
det seg inn en unøyaktighet. 
Vi skrev at «Universitetsbyg-
ningene på Karl Johans gate 
47 i Oslo sentrum er Norges 
eldste universitetsbygnin-
ger.»  Men universitetsarkitekt 
Christian Heinrich Grosch 
var tidligere ute enn som så, 
idet han tegnet Observatoriet 
som stod ferdig allerede i 1834. 
Takk til Oddbjørn Engvold, 
professor emeritus i astrofy-
sikk, som påpekte dette for 
oss. (Red.)
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Følg oss! 
facebook.com/forskerforbundet
twitter.com/Forsker

Fakta om  
Forskerforbundet 

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

• Forskerforbundet har over 19 
000 medlemmer og er tilsluttet 
Unio – hovedorganisasjonen 
for universitets- og høyskole-
utdannede.

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

Kurs og seminarer 
Forskerforbundet arrangerer 
følgende tillitsvalgtkurs i sep-
tember 2015:
• 1. september: Sektorseminar 

for tillitsvalgte ved «øvrige 
virksomheter»

• 8.–9. september: Kurs i 
forhandlingsteknikk for til-
litsvalgte

• 16.–18. september: Grunn-
opplæring trinn I for nye 
tillitsvalgte

• 24.–25. september: Kurs i kon-
flikthåndtering for tillitsvalgte

Program og påmeldingsinforma-
sjon blir lagt ut på  
www.forskerforbundet.no/kurs.     

Vervekampanje  
Alle medlemmer som verver 
ett eller flere nye medlemmer 
til Forskerforbundet i 2015 får 
vervepremie i form av et gavekort 
på 250 kroner. I tillegg er du med 
i trekningen av en Tivoli DAB-ra-
dio eller en Le Creuset jerngryte. 
Første trekning gjennomføres 
per 30. juni 2015.
Les mer på forskerforbundet.no/
vervekampanje.

Kvalitetsreformen får 
strykkarakter
Norske studenter er blant de dårligste i 
OECD-landene til å gjennomføre studier. 
Det viser Riksrevisjonens rapport som gir 
en knusende dom over kvalitetsreformen.

– Et av målene med reformen var å få 
flere studenter til å bli ferdig til normert 
tid, og dette viser at den har feilet, sier 
leder i Forskerforbundet Petter Aasle-
stad.

– Vi håper at rapporten kan gi den 
drahjelpen som trengs for at vitenskape-
lig ansatte får nok tid og ressurser til å 
gi en bedre oppfølging av studentene. Vi 
støtter Norsk studentorganisasjons for-
slag om insentiver for god undervisning. 
Men for å bruke mer tid til undervisning 
og oppfølging av et økt antall studenter, 
må det ansettes flere faste til å gjøre 
dette, avslutter Petter Aaslestad.

Undersøker akademisk 
frihet i Europa
En gruppe forskere ved Universitetet 
i Lincoln undersøker den akademiske 
friheten i Europa. Nå står Norge for tur, 
og alle vitenskapelig ansatte ved et uni-
versitet eller en høyskole oppfordres til å 
svare. Du finner lenke til spørreundersø-
kelsen på forskerforbundet.no/SAFE.

Resultatene fra Norge vil bli sammen-
lignet med resten av Europa. Målet er å 
bidra til debatt om akademisk frihet og 
finne gode løsninger på hvordan den kan 
ivaretas og samtidig medvirke til å etable-
re gode standarder internasjonalt. 

Funn fra undersøkelsen vil presen-
teres på Forskerforbundets forsknings-
politiske seminar 17. november 2015, 
som i sin helhet er viet problemstillinger 
knyttet til akademisk frihet.

Revidert budsjett:  
– Invester mer i bygg
Arbeidsledigheten innen bygg- og an-
leggsbransjen øker stadig samtidig som 
flere ønsker å studere. Rekordmange 
studenter trenger mer plass. 

– Nå bør regjeringen slå to fluer i en 
smekk ved å investere mer enn foreslått i 
bygg i universitets- og høyskolesektoren, 
sier leder i Forskerforbundet Petter Aasle-
stad. Samtidig som arbeidsledigheten sti-
ger opplever vi tidenes høyeste søkertall 
til høyere utdanning. Nærmere 128 000 
personer har i vår søkt om å studere, viser 
tall fra Samordna opptak. Dette er om lag 
8 000 flere enn i 2014 og en økning på 
nærmere 7 prosent bare på ett år.

– Det er flott at regjeringen har opp-
rettet 24 nye studieplasser, men det er 
mye mer som må til for å møte behovene, 
sier Aaslestad. I tillegg til enda flere stu-
dieplasser og flere ansatte til å undervise 
må lokalene være gode nok, påpeker han.

Bekymret for internasjonal 
handelsavtale

I dokumenter fra de såkalte TISA-for-
handlingene (Trade in Services Agre-
ement) kommer det frem at Norge 
sammen med Colombia, New Zealand og 
Australia går inn for å innlemme utdan-
ningstjenester i en ny internasjonal han-
delsavtale. Flere av de andre 50 WTO-lan-
dene som deltar i TISA-forhandlingene 
har gått imot forslaget.

Forskerforbundet, Utdanningsforbun-
det og Skolenes landsforbund er bekymret 
for utviklingen, og krever at Norge trekker 
sin støtte til det omstridte forslaget.

– Utdanning er ikke en handelsvare. 
Det bør være utdanningspolitiske og ikke 
handelspolitiske avveininger som skal 
styre utdanningssystemet, skriver lederne 
i de tre organisasjonene i brev til uten-
riksminister Børge Brende.

Nedgang i midlertidighet 
stopper opp
Nedgangen i antall midlertidig ansatte 
i universitets- og høyskolesektoren har 
stoppet opp, viser Tilstandsrapporten for 
høyere utdanning.

– Dette er et alvorlig varsel om at noe må 
gjøres. Regjeringen har sagt at den ønsker å 
få ned midlertidigheten. Nå etterlyser For-
skerforbundet en plan for dette, sier leder 
i Forskerforbundet, Petter Aaslestad.

Mens det var en nedgang i midlertidig-
heten i akademia år for år frem til 2013, var 
det i 2014 ingen endring fra året før. An-
delen er fortsatt på 16 prosent i akademia 
(snitt for alle institusjoner og stillingska-
tegorier), mens andelen i norsk arbeidsliv 
totalt sett er på under 10 prosent.

Reallønnsvekst for 
statsansatte
Partene i det statlige tariffområdet ble i 
årets mellomoppgjør enige om en ramme 
på 2,7 prosent. – I dagens økonomiske 
situasjon var det bred enighet om å holde 
seg til en moderat linje. Likevel er det vik-
tig å påpeke at alle i statlig sektor er sikret 
en reallønnsvekst og at man på årsbasis 
får mer enn det prosentvise tillegget på 
0,19 prosent partene ble enige om, sier 
generalsekretær i Forskerforbundet Hilde 
Gunn Avløyp.

– Årsaken er at lønnsoverhenget i 
årets oppgjør utgjorde hele 2,1 prosent, 
i tillegg til at lønnsglidningen var på 0,5 
prosent. Så selv om statlige ansatte kun 
får en generell lønnsøkning på 0,19 pro-
sent fra 1. mai fra forhandlingene i år, er 
det i 2015 en reallønnsvekst for alle statlig 
ansatte, forklarer hun. På forskerforbun-
det.no/tariff finner du en forklaring på 
viktige ord og begreper brukt i lønnsfor-
handlinger.



INNSPILL FRA HOVEDSTYRETINNSPILL FRA SEKRETARIATET

Faste innlegg fra generalsekretær Hilde Gunn Avløyp, forhandlingssjef 
Frank O. Anthun, administrasjonssjef Birgitte Olafsen,  

avdelingssjef Bjørn T. Berg og organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

Høyere kvalitet i utdanning og forskning
Forskerforbundet var i Kirke- og undervisnings-
komiteen (KUF) på Stortinget til høring om 
strukturprosessene den 28. april, jf. Melding St. 
18 (2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet. 

Forbundets gjennomgående poeng er at fu-
sjoner og sammenslåing i seg selv ikke er en 
garanti for å nå målsettingen om økt kvalitet i 
høyere undervisning og forskning.

Forskerforbundet har sammen med Unio 
utdypet våre forslag for å bidra til målsettin-
gen om økt kvalitet i høyere utdanning og 
forskning overfor KUF-komiteen. De viktigste 
tiltakene er flere ansatte for å sikre kvalitet og 
tid til undervisning og oppfølging av studenter, 
kompetanseløft for å sikre tilstrekkelig antall 
professor- og førstestillinger for å møte master-

utdanningskravet i lærerutdanningen fra 2017, utvikling av kriterier for å 
gjøre undervisning og utdanningsledelse meritterende, samt en helhetlig 
plan for investeringsbehovet i nybygg og oppgradering av eiendom i 
universitets- og høyskolesektoren. Og ikke minst: å øke attraktiviteten 
til lønns- og arbeidsforhold for å kunne konkurrere i et norsk og inter-
nasjonalt arbeidsmarked.

Vi har videre pekt på at de strukturrelevante kvalitetskriteriene som 
regjeringen legger til grunn for å følge opp institusjoner, gir systematisk 
høyere skår til forskningstunge institusjoner. Vi mener kriteriene må 
nyanseres og brukes med omhu for å kunne ivareta mangfoldet i univer-
sitets- og høyskolesektoren. Ingen av indikatorene måler for eksempel 

verdien av høyskolenes velut-
viklede samarbeid og relasjoner 
til lokalt og regionalt næringsliv, 
jf. NIFU-rapport «Fortrinn ved 
desentralisert struktur». Verdien 

av høyskoletilbudet kan blant annet måles ved at indikatorene fortolkes 
ut fra hvordan institusjonene er finansiert – det vil si at de måles ut fra 
deres utgangspunkt. Slike indikatorer bør utvikles og legges til grunn i 
det videre strukturarbeidet.

Hvorvidt større enheter gir gevinst i form av sparte administrasjons-
kostnader, er ikke gitt. Her foreligger det forskning som påpeker det 
motsatte – forholdet mellom antall vitenskapelig ansatte og ansatte i 
administrative og tekniske funksjoner følger en enkel formel som viser at 
for hver vitenskapelig nytilsetting øker de teknisk, administrative med 1,3. 
Realisme i effektiviseringsforventingen er absolutt verdt å ha med seg, og 
regjeringen bør i sin videre planlegging også ta høyde for en permanent 
økning av driftskostnadene for sammenslåtte universiteter og høyskoler.

Sist, men ikke minst, er fusjonsprosessene tidkrevende og arbeidskre-
vende for alle involverte parter, og de tar fokus og ressurser fra ordinære 
oppgaver. Når regjeringen ikke la frem beregninger for fusjonskostna-
dene i stortingsmeldingen, må det i det minste etableres en ordning 
der relevante fusjonskostnader registreres i den enkelte institusjon og 
kompenseres via SAKS-midler. Og avsetningen av SAKS-midler må 
suppleres for fusjonsprosesser innen instituttområdet – ikke beskjæres 
slik vi har sett i revidert budsjett for 2015.

Fusjoner har sin pris
Lønn er viktig for våre medlemmer. For å sikre 
god kvalitet i utdanningssystemer, helse- og 
omsorgstjenester, velferdstjenester og offentlig 
forvaltning er det viktig at utdannelse og kom-
petanse skal telle. Skal ansatte i staten levere 
effektive og gode tjenester, er vi avhengige av 
motiverte og kompetente arbeidstakere. For-
skerforbundet må enda tydeligere markere at 
utdannelse er viktig og skal telle for medlem-
menes lønnsutvikling.

I årets lønnsoppgjør ble resultatet et likt 
prosentvist tillegg for alle ansatte i staten. Vel, 
egentlig et nulloppgjør, fordi resultatet omtrent 
blir usynlig på lønnsslippen. Unio stat krevde 
også at det skulle gis en tilstrekkelig økonomisk 
ramme for omstillingene og strukturreformene 
som pågår i staten. I tillegg ble det presisert at 

det er et mål å redusere lønnsgapet mellom utdanningsgrupper i statlig 
og privat sektor, men her kan jeg ikke se at vi fikk noe gjennomslag ved 
årets oppgjør.

Når høgskoler og universiteter skal fusjonere, er det blitt fokusert på 
lik tid til forskning. Ansatte på høgskolene ønsker seg bedre forsknings-
betingelser. Det er et legitimt ønske, skriver leder av Forskerforbundet 
ved NTNU, Kristian Steinnes. En betingelse for at vi skal forske, er at vi 
har avsatt tid. Vi bør ha et system hvor det er rom for individuelle ønsker 
om tid til undervisning og til forskning. Dersom våre medlemmer ønsker 
mer sammenliknbar tid til forskning, er det vel også et spørsmål om like 
stillinger skal ha sammenliknbare lønninger.

Når ulike institusjoner blir fusjonert, kommer det fram at praksis for 
lønnsplassering og lønnsutvikling er ulik. En lektor, førstelektor eller 
førsteamanuensis på en høgskole har i mange tilfeller bedre lønn enn 
sammenliknbare ansatte på et universitet. Det kan virke som undervis-
ning gir bedre lønnsuttelling enn forskning. I tillegg er det eksempler 
på at en postdoktor ved en høgskole kan ha fem lønnstrinn mer enn en 
postdoktor ved et universitet. Dette kan være avhengig av institusjonens 
praksis for å få ansatt dyktige medarbeidere.

Utdannelse er viktig. Flere av våre medlemmer med doktorgrad 
ønsker å forbli i akademia, men 
det kan være vanskelig å få faste 
vitenskapelige stillinger. Vi ser nå 
at flere med høyere utdannelse 
blir ansatt i teknisk-administra-
tive stillinger. Dette synes også å 

være en trend i Europa. Derfor må vi jobbe for at utdanning skal telle, 
arbeide for gode lønnsvilkår og bidra til at det finnes karriereveier for 
alle. Et spørsmål blir da om vi verdsetter utdanning godt nok ved lønns-
plassering og lønnsutvikling for de ulike stillingskodene.

Lokallagene har representanter som bistår medlemmer i sitt daglige 
virke. Ved de forestående fusjonene skal ulike lokallag i Forskerforbundet 
slåes sammen. Når geografiske avstander blir store, blir det viktig å ha 
dyktige «plasstillitsvalgte». Skal vi lykkes med å ivareta medvirkning og 
medbestemmelse på egen arbeidsplass, trenger vi en bevisst reorganise-
ring av de lokale fagforeningene. Vi må få til et godt samarbeid som kan 
styrke det videre arbeidet med god lønnsutvikling for alle våre medlemmer.

Hva er tilstrekkelig med midler til å gjennomføre de ulike fusjonene 
og omstillingsprosessene? Våre medlemmer bør få sammenliknbare 
arbeidsbetingelser etter stilling, utdannelse, erfaring og kompetanse. 
Dette er komplisert. I tillegg må lønningene på en institusjon til en viss 
grad harmoneres etter gjennomførte fusjoner. Det er vel ikke tvil om at 
fusjoner vil ha økonomiske konsekvenser, og det vil ta tid før en eventuell 
gevinst kan hentes ut. Det er derfor et krav at fusjoner må fullfinansieres. 
Fusjoner har sin pris!
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«Fusjonsprosessene er tid-
krevende og arbeidskrevende.»

av  
Hilde Gunn  

Avløyp 
generalsekretær i 
Forskerforbundet

«Det kan virke som undervis-
ning gir bedre lønnsuttelling 
enn forskning.»

av  
Liv Berit  
Augestad 
medlem av  

Forskerforbundets 
hovedstyre



LEDEREN HAR ORDET

Om å møte staten
De som har tatt seg bryet med å lese i detalj protokollen fra årets mellom-
oppgjør i det statlige tariffområdet, har kunnet merke seg at på de fem 
dagene forhandlingsmøtene pågikk, var ikke mindre enn 97 personer til 
stede «på et eller flere møter». Det inkluderer Unios 19 representanter – 
hvorav fire medlemmer fra Forskerforbundet, innbefattet undertegnede 
som Unios forhandlingsleder. (Også Politiets Fellesforbund har fire 
medlemmer; Utdanningsforbundet har to; Presteforeningen, Akademi-
kerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Norsk Fysioterapeutforbund 
har ett medlem hver i utvalget. Resten av Unios delegasjon bestod av 
observatører fra mindre forbund og administrativt ansatte.) 

Prosessene
Det høye antallet deltakere under forhandlingene sier noe om hvor 
omfattende forhandlingsinstituttet i staten er. For Forskerforbundets del 
startet arbeidet med årets mellomoppgjør med innspill fra våre lokallag, 
basert på analyser av lokale behov og vår overordnede lønnspolitiske 
strategi. Vårt hovedstyre fattet deretter vedtak om prioriteringer som så 
ble spilt inn til forhandlingsutvalget til Unio-stat. Tilsvarende prosesser 
foregikk (selvsagt) i de elleve andre forbundene som er tilknyttet Unio. På 
bakgrunn av de tolv innspillene, og under hensyntagen til ulikt offisielt 
tallmateriale, forfattet så forhandlingsutvalget Unios krav til oppgjøret. 
Dette ble presentert for staten under forhandlingenes åpningsmøte, der 
også de tre andre hovedsammenslutningene, Akademikerne, LO-stat og 
YS-stat, presenterte sine krav, basert på lignende prosesser som de Unio 
hadde vært igjennom. 

Tiden
Forhandlingene foregikk – i hovedsak – som møter mellom de fire 
lederne av hovedsammenslutningene, med hver vår rådgiver, og staten, 
representert ved statens personaldirektør. For hver bevegelse, forstått 
som nye krav og nye tilbud, gikk vi fire tilbake til våre respektive utvalg 
og presenterte den endrede situasjonen. Diskusjonene i utvalget munnet 
ut i endrede krav eller tilbud som vi så tok med tilbake til nye runder 
med staten og de tre andre. Det ville være brudd på god skikk og bruk 
å gjengi faktiske detaljer fra disse forhandlingsrundene. Men det sier 
seg vel selv at de fire utvalgene ikke nødvendigvis responderte likt på de 
ulike nye forslagene, noe som resulterte i nye krav, motkrav, justeringer 
av ymse slag – og nye runder, før det hele ble dratt i land utpå mor-
genkvisten etter nesten ett døgn med sluttforhandlinger. Uavhengig av 
resultat: Veien er lang fra lokallagskrav til sluttresultat. Og kanskje har 
denne nøkterne gjennomgangen gitt et innblikk i det eiendommelige i 
at lønnsforhandlinger i staten ikke synes å være forenlig med å unngå 
nattarbeid? (Sluttresultatet er kommentert på våre hjemmesider.)

Direktøren
Vår kontakt med statens personaldirektør er ikke avgrenset til de årlige 
forhandlingene. En gang i måneden møtes de fire hovedsammenslut-
ningslederne og statens personaldirektør, sjefen over alle sjefer for 

de cirka 140 000 statsansatte. I praksis er embetet en egen avdeling i 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med en ekspedisjonssjef 
som personaldirektør. Statsråd Sanner har i det siste utredet statens 
arbeidsgiverfunksjon. Det ser foreløpig ikke ut som om det skal gjø-
res store endringer, men ulike statlige virksomheter har av og til gitt 
uttrykk for at staten som arbeidsgiver ikke alltid makter å respondere 
på de problemstillingene som erfares «der ute». Mitt inntrykk er for 
øvrig nærmest motsatt: Rektor- og direktørnivået i UH-sektoren er i for 
liten grad i direkte kontakt med statens personaldirektør, men overlater 
dette viktige arbeidet til sine mellomledere. Funksjonen som statlig 
personaldirektør bør videreutvikles gjennom dialog mellom oss som 
arbeidstakere, virksomhetslederne i staten og politisk ledelse i KMD. 
Unio – og Forskerforbundet – ser seg tjent med en sterk og tydelig sta-
tens personaldirektør som motpart i forhandlinger og som medspiller i 
å utvikle staten som en attraktiv arbeidsplass.
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av Petter Aaslestad 
leder i Forskerforbundet

«Uavhengig av resultat:  
Veien er lang fra lokallagskrav 
til sluttresultat.»
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Bioforsk er et landsdekkende forskningsinstitutt med
hovedfokus på trygg matproduksjon, rent miljø og økt
verdiskapning. Instituttet vektlegger en langsiktig
ressursforvaltning, internasjonalisering og bred kontakt
med brukere og kunder. Bioforsk er tilstede i alle
landsdeler med om lag 460 medarbeidere.

  

Bioforsk søker:

Jordforsker
På grunn av en jevnt økende oppdragsmengde innen
jordfaglig miljøforskning og rådgivning, skal vi tilsette
en ny forsker. Vitige arbeidsoppgaver vil være knyttet
til prosjekter relatert til jordsmonn. Vi har også behov
for å styrke kompetanse på oppdrag innen
grunnundersøkelser av jord i forbindelse med
grunnforurensning og rensing av vann basert på jord
som rensemedium. Oppgaver innebærer undersøkelser
i felt med prøvetaking og rapportering.
 
Arbeidssted: Bioforsk Miljø på Ås.

For fullstendig utlysningstekst og elektronisk
søknadsskjema, se www.bioforsk.no,
under ledige stillinger.

Søknadsfrist: 15. juni 2015

Her begynner norges framtid
Universitetet i Stavanger (UiS) har om lag 10.100 studenter og 1.400 ansatte.   
Universitetet ligger i Norges 3. største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked 
og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem i European  
Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være 
en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet 
med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil  
vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt. Vi trenger nå nye medarbeidere som 
ønsker å utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

instituttleder 
ved institutt for konstruksjonsteknikk og  
materialteknologi
Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,  
som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet,  
søker ny leder.

Utforsk jobbmulighetene  
på www.uis.no

Utfordrer. Utforsker.

Forskerforum

Ved Universitetet i Agder er det ledig mid-
lertidig 100 % stilling som postdoktor for en 
periode på 2 år. Stillingen er knyttet til Insti-
tutt for sosiologi og sosialt arbeid, Fakultet 
for samfunnsvitenskap. Arbeidssted er Kris-
tiansand. Tiltredelse etter avtale. 

Hensikten med stillingen er at den skal 
styrke forskningen på ett eller flere av insti-
tuttets forskningsområder, herunder forsk-
ning på oppvekst, utdanning, ulikhet, velferd 
og velferdstjenester.  

Den som ansettes forventes å bidra til 
forskningen og publiseringen på instituttet. 
Søkere må levere prosjektskisse med plan 

for gjennomføring av forskingsarbeidet og 
for publisering i løpet av postdoktorperi-
oden.  Prosjektskissen vil kunne ha betydning 
for vurderingen av søkerne. 

Søkere må ha doktorgrad i sosialt arbeid, sosi-
ologi eller annet relevant område, og bachelor- 
eller mastergrad i sosialt arbeid, barnevern 
eller sosiologi. Doktorgraden må være avlagt i 
løpet av de siste fire årene, fortrinnsvis i løpet 
av de to siste årene eller doktorgradsavhan-
dlingen må være innlevert til bedømmelse 
innen utløpet av søknadsfristen og godkjent 
innen eventuell tiltredelse i stillingen. Doku-
mentert publisering ut over doktorgradsavhan-
dlingen og erfaring fra eksternt finansiert 

forsknings- og utviklingsarbeid (søknadsarbeid 
og gjennomføring) vil telle positivt.

Samarbeidsevner og personlig egnethet 
vektlegges. Ved rangering av søkerne vil det 
også legges vekt på søkernes kompetanse og 
spesialisering i forhold til instituttets behov.
Søkere må beherske norsk språk, alternativt et 
skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.

Søknadsfrist: 10. august 2015. 
For mer informasjon om stillingen, 
kontakt anne.halvorsen@uia.no eller se  
www.uia.no/stilling

Postdoktor ved institutt for sosiologi og sosialt arbeid 
Fakultet for samfunnsvitenskap
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