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Ekspertar utan løn
Store delar av kunnskapsgrunnlaget 

for norsk forsking blir samla inn av amatørar. 
Kva posisjon har amatøreksperten 

i forskingsverda?
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4: Forsvarar forskingsbudsjettet
– Det har aldri vore så mykje pengar til forsking over statsbudsjettet, seier statsråd Tora Aasland. 
men ho innrømmer at veksten ikkje har vore stor dei to siste åra.

6: Strid ved Diakonhjemmet
minst 17 mistar jobben ved Diakonhjemmet Høgskole. Partane er i strid om dei har rett på 
vartpengar, ei yting som tilsvarar ventelønn.

7: Store kutt ved Nofima
Forskingsinstituttet nofima kuttar 45 årsverk for å unngå konkurs. men instituttet har auka 
produksjonen kvart år sidan 2008.

8: Må musea forske? 
I noreg har ikkje musea forskingsplikt. men i Danmark sørgjer ei eiga museumslov for at 
museumstilsette må levere forsking.

9: Tenkjer lite på pensjon
Få forskarar byter arbeidsplass etter fylte 55 år. men dei som gjer det, trekkjer fram andre motiv 
enn gode pensjonsordningar. 

12: Amatørekspertane 
Dei observerer, samlar eller registrerer artar. 
mange amatørar sit med stor fagkunnskap, og 
forskarane er avhengige av dei. 

20: Samtalen
eirinn Larsen har skrive jubileumshistoria 
 nedanfrå, og om korleis nye studentgrupper 
har endra historia til Universitetet i oslo.

24: Granskar justismord 
Litteraturforskarar ved Universitetet i bergen 
studerer falske forteljingar i norske rettssalar.
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– Forskningsfondet havarerte
nedleggelsen av Forskningsfondet, som skal 
sikre langsiktig finansiering på tvers av sek-
torer, har skapt debatt og fått mye kritikk. 
Fondsavkastningen var på vei ned på grunn 
av rentenedgang, og regjeringens løsning ble 
å overføre avkastningssummen til faste poster 
på statsbudsjettet.

– vi har rett og slett måttet berge denne delen 
av forskningsfinansieringen fra – noen har brukt 
ordet havari om budsjettet, men det ordet kan 
jeg gjerne bruke om det vi har unngått her. noe 
måtte gjøres.

– nedleggelsen av gaveforsterkningsordnin-
gen har også blitt kritisert. Da den ble styrket i 
forrige runde, sa du at den var en innbydelse til 
et privat og offentlig spleiselag, og at det hadde 
vist seg å være et godt virkemiddel for å få flere 
private givere på banen. var det feil?

– vi vet ikke hvor godt vi har truffet med 
den invitasjonen til spleiselag. Det har alltid 
vært penger igjen på kontoen vi har satt av 
til dette. Jeg er usikker på hvor mye det har 
betydd for giverne at det også var et spleiselag. 
I et intervju med bergens Tidende sier en av 
de største giverne, Trond mohn, når han blir 
konfrontert med dette, at «ja da får vi bare 
gi litt mer». 

Fri støtte som partipolitikk
Tanken på den pragmatiske og gavmilde milli-
ardæren får Tora Aasland til å slippe løs en liten 
latter igjen. Hun tar seg raskt i det og trekker frem 
andre tiltak mot det private som videreføres: opp-
rettholdelsen av nærings-ph.d.-ordningen, hvor 
staten og bedrifter spleiser på å betale for dok-
torgradsstudenter, og SkatteFUnn-ordningen, 
som gir bedrifter som forsker, skattefordeler. Å 
få øye på Sv-politikken i forskningsbudsjettets 
videreføringer, satsinger og kutt er ikke alltid like 
lett. Selv hevder Aasland å ha fått gjennomslag 
for partipolitikk.

– Det jeg gjør i regjeringssammenheng, er 
for eksempel å kjempe for styrking av den frie 

prosjektstøtten. Alle er ikke uten videre like 
opptatt av det. Jeg har også som en viktig jobb å 
sørge for at mine kolleger fra andre partier også 
prioriterer forskning på sine områder, i og med 
at vi har et forskningssystem som er ganske 
sektorstyrt, sier hun og trekker frem styrking av 
samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter, 
opprettelsen av et program for «samfunnets 
kulturelle forutsetninger» knyttet til 22. juli og 
styrking av forskning knyttet til helsedata og 
humane biobanker.

– Krevende sektor
Disse satsingene på totalt 20 millioner kroner 
har ikke fått sektoren til å hoppe av glede. Det 
tror heller ikke Aasland lar seg gjøre.

– De skal vel egentlig ikke være helt fornøyd. 
Jeg har oppfattet at det er en godt bevart hem-
melighet at forskningssatsingen har vært blant 
de største. Det er mange som tydeligvis irriterer 
seg over at jeg sier det, men når ingen andre 
sier det …

Aasland tar seg i det og innser at spøken kan 
komme feil ut. ber oss om å stryke det, vel vitende 
om at det ikke vil skje, og ler litt igjen før hun 
tar sats for en siste korreks av milliardsektoren 
som ingen kan tilfredsstille.

– er sektoren utakknemlig?
– Det er en krevende sektor. Det er helt sik-

kert. og det til tross for at vi har hatt en realvekst 
på 27 prosent fra 2005 til nå. Det er mange av 
mine medstatsråder som misunner meg denne 
veksten. når det er sagt, skal jeg ærlig innrømme 
at den vesentlige delen av denne veksten ikke 
har vært de siste par årene. man har reagert, 
selvfølgelig, og vil alltid gjøre det, for vi ønsker jo 
mest mulig penger, sier Aasland, som oppfordrer: 

– men jeg ønsker også at forskning skal få 
oppmerksomhet om den kvaliteten det er i fors-
kningen, og om innholdet og innretningen av 
forskningen.

Det får da være måte på snakk om penger.

Av Aksel Kjær vidnes

Statsbudsjettet 2012:

Sur vind over plussbudsjett
At Norges forskningsbudsjetter er gode, er en vel bevart hemmelighet. Det mener statsråd Tora Aasland.

– Statsbudsjett 2012 gir som budsjett for 2011 
nullvekst for forskning, sa Universitets- og 
høgskolerådet.

– Den store skandalen i budsjettet er uten 
tvil forskning og utdanning, sa venstre-leder 
Trine Skei Grande.

– vi er svært overrasket og bekymret, sa 
Forskerforbundets leder bjarne Hodne.

vi kunne ramset opp negative reaksjoner 
fra det ene opposisjonspartiet etter det andre 
eller organisasjonen, universitetslederen, 
tillitsvalgte og enhver forsker som satt ved 
telefonen dagen forslaget til statsbudsjett for 
2012 ble lagt frem. Få så på den norske stats 
bevilgninger til forskning og høyere utdan-
ning for det neste året som gode nok. Ifølge 
Forskerforbundets beregninger vil det med 
prisveksten som Kunnskapsdepartementet 
selv legger til grunn, bli en realvekst på 0,18 
prosent i forskningsbevilgningene og 0,8 i be-
vilgningene til høyere utdanning. Forsknings- 
og høyere-utdannings-sektorens andel av det 
totale statsbudsjettet øker fra 3,63 prosent i 
2011 til 3,69 prosent i 2012.

Rekordbudsjett
Sjefen for det hele, statsråd for forskning og 
høyere utdanning Tora Aasland (Sv) tar reak-
sjonene med relativ fatning.

– Det er som forventet. Det er et vekstbud-
sjett, men jeg skal selvfølgelig ærlig innrømme 
at veksten ikke er veldig stor. men det er en 
vekst, og det er jo det motsatte av et kutt, sier 
hun og slipper løs en knapp latter.

Aasland avviser kritikken om nullvekst og 
forteller at departementets beregninger viser at 
forsknings- og høyere-utdannings-budsjettet for 
2011 hadde en realvekst på linje med året før.

– For 2012 blir det en nominell vekst på 
822 millioner kroner, og hvordan det slår ut i 
realvekst, vil vise seg. men det er viktig for meg 
at vi har et forskningsbudsjett som holder seg 
på et høyt nivå. 25,5 milliarder kroner … Det 
har aldri vært så mye penger til forskning over 
statens budsjett! At vi holder det høye nivået 
og til og med klarer å få lagt inn 100 millioner 
til fri forskning, men også en vekst, er det god 
grunn til å være fornøyd med.

Friere forskning
De 100 millionene skal gå til forskerinitiert 
forskning som ikke finansieres gjennom Fors-
kningsrådets programmer, og nevnes av flere 
som et lyspunkt for forskere med gode ideer som 
mangler penger. bevilgningen suppleres av like 
mange millioner fra universitetene. med fjorårets 
bevilgning på 60 millioner vil det gi totalt 260 
millioner kroner til fri prosjektstøtte. Aaslands 

hjertebarn i budsjettet er nettopp denne posten.
– Jeg er svært glad for at vi har fått til et svar 

på den invitasjonen vi fikk fra universitetene 

og fra Forskningsrådet om et spleiselag til fri 
prosjektstøtte. og jeg forventer selvfølgelig da 
at de følger opp det de har invitert til.

– Det er mange av mine medstatsråder som misunner meg denne veksten, sier Tora Aasland. 
Sektoren har ikke vist samme entusiasme.

Forslaget til 
statsbudsjett for 2012

 ▪ 33,7 mill. til forskning og høyere utdan-
ning (inkludert voksenopplæring)

 ▪ 25,5 mrd. til forskning og utvikling 
(inkludert SkatteFUNN)

 ▪ 100 mill. øremerkes fri prosjektstøtte
 ▪ Forskningsfondet legges ned, og avkast-
ningen overføres til ordinære bevilgnin-
ger

 ▪ 1,5 mrd. til igangsatte byggeprosjekter 
ved universiteter og høyskoler 

 ▪ 240 mill. økning til oppfølging av stu-
dieplasser

 ▪ 20 mill. til nye nasjonale forskerskoler
 ▪ 30 mill. økning til Senter for forsknings-
drevet innovasjon

 ▪ 26 mill. til forskningsinstitutters EU-
deltakelse

– Risikabelt budsjett
Preses for Det norske videnskaps-Akademi, 
professor ved Universitetet i oslo Øyvind Øst-
erud er positiv til at budsjettet for forskning 
totalt sett er styrket, og ser på økningen av frie 
prosjektmidler som et fremskritt. Helhetsinn-
trykket er likevel negativt.

– budsjettet er risikabelt og ikke veldig godt. 
Langsiktigheten i forskningsfinansieringen er 
utsatt etter at Forskningsfondet er besluttet 
nedlagt og overført til årlige poster i statsbud-

sjettet. redusert renteavkastning ville være et 
stort problem for Forskningsfondet fremover, 
men det ville vært en bedre løsning å styrke 
fondet enn å avskaffe det. Jeg er også betenkt 
over at gaveforsterkningsordningen er tatt vekk. 
Jeg vil tro at den stimulerte private bidragsy-
tere til å gi, men dette vet vi ikke sikkert. når 
departementet sier at det ikke gjorde det, så er 
det også en gjetning. Alt i alt var det en bra ord-
ning fordi det ga en økonomisk forsterkning. 

– Hvordan anser du Aaslands gjennomslag 
i budsjettprosessen?

– Hun er positiv til og interessert i sektoren, 
og det er viktig. Hvor stort gjennomslag hun har 
overfor finansministeren og statsministeren, 
er litt vanskelig å si, for vi vet ikke hvordan en 
annen statsråd hadde klart seg i forhold. Det 
er viktig i seg selv at statsråden er engasjert i 
feltet. Det er ingen selvfølge.
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– Departementet gjetter når de sier at 
gaveforsterkningsordningen ikke fungerte, 

sier Øyvind Østerud.
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Forskningsinstituttet Nofima:

Kutter 45 årsverk
Forskerne har levert, men staten har sviktet, og felleskostnadene har skutt i været. Nofima må kutte ti pro-
sent av staben.

– vi har innsett at vi ikke får den hjelpen vi tren-
ger fra staten, og nå er vi nødt til å nedbemanne 
for å unngå konkurs, sier Audun Iversen, For-
skerforbundets tillitsvalgte i nofima. Det store 
sammenslåtte instituttet (se faktaboks) gikk i 
oktober til nedbemanning av 45 årsverk for å 
spare inn 25 millioner kroner. Forskerforum 
avsluttet redaksjonen før prosessen var avslut-
tet, men våre opplysninger er at tretti ansatte 
tar sluttpakke, ti går av med alderspensjon og 
ytterligere fem vil søke gavepensjon.

nedbemanningen fordeles i utgangspunk-
tet likt mellom administrasjon og ledelse og 
forskere, teknikere og ingeniører. Arbeidsgiver 
skal ha tilbudt sluttpakker på mellom seks og 
atten måneders lønn avhengig av ansiennitet, 
eller gavepensjon som et tillegg til dagpenger 
for eldre ansatte som blir arbeidsledige.

Store underskudd
Innsparingen kommer fordi nofima drev med 
12 millioner kroner i underskudd i fjor og 6,5 
millioner i underskudd i 2009. resultatet står i 
kontrast til resultatene fra forskningsmiljøene, 
som har økt sin produktivitet hvert år siden 
nofima ble opprettet i 2008. I fjor registrerte 
nofima-forskerne over 200 vitenskapelige pu-
bliseringer.

– når forskningen aldri har vært så bra som 
i dag, så er det frustrerende at de ytre rammene 
ikke har vært sikret ordentlig, sier eva veiseth-
Kent, tillitsvalgt for Tekna ved nofima på Ås, hvor 
240 av selskapets 470 ansatte jobber. De øvrige 
avdelingene ligger i Tromsø, bergen, Stavanger, 
på Sunndalsøra og på Averøy.

Administrerende direktør Øyvind Fylling-
Jensen i nofima ønsker ikke å kommentere 
situasjonen før nedbemanningsprosessen er 
endelig avsluttet.

Staten har sviktet
nofima ble opprettet fordi de siste regjeringene 
forventet store synergieffekter av «den blågrønne 
alliansen» mellom fiskeri- og landbruksforsknin-
gen. Gjennom tett samarbeid med matindustrien 
og fiskeri- og havbruksnæringen skulle Akva-
forsk, Fiskeriforskning, matforsk og norconserv 
vinne konkurransen mot utlandet. Fiskeri- og 
kystdepartementet er største eier, mens Land-
bruks- og matdepartementet og Kunnskapsde-
partementet er premissleverandører gjennom 
bevilgninger via Forskningsrådet.

I 2009 advarte ansatte ved daværende nofima 
mat på Ås departementene om at manglende 
omstillingsmidler og passivt eierskap truet øko-
nomien. Staten har senere svart med å kutte 
basisfinansiering og stipendiatprogram for den 
grønne forskningen, i tillegg til å redusere ram-

mene for nasjonal konkurransearena hos Fors-
kningsrådet. omstillingsmidlene har uteblitt.

– Departementene burde ha gitt nødvendige 
omstillingsmidler, slik man har gjort for andre 
halvoffentlige institutter. Dette er normal be-
driftsøkonomi, og jeg synes politikerne burde 
ha tenkt på dette før de hev seg ut og snakket om 
store synergier, sier Hilde Herland, tillitsvalgt 
for Tekna i nofima.

Ifølge Audun Iversen har den planlagte sam-
mensmeltingen av landbruks- og fiskeriforskning 
ikke slått til, akkurat som flere av høringsinstan-
sene advarte mot før etableringen.

– våre kunder er enten grønne eller blå, noe 
som begrenser synergieffektene vi kan få ut, 
sier Iversen.

Må fakturere 3,4 ganger årslønn
Forskerforbundets representant mener problemet 
med nofimas økonomi også skyldes tung infra-
struktur og tunge fellestjenester innenfor IKT, 
kommunikasjon, økonomistyring og personale.

– mantraet for opprettelsen av instituttet var 
«mer forskning for pengene», men resultatet 
har blitt det motsatte. Forskerne må fakturere 
opp mot 3,4 ganger årslønnen for å tilfredsstille 
inntjeningskravet. Svak økonomi har svekket 
vilkårene for forskning, i form av utsatte inves-
teringer, lave lønnsoppgjør og ansettelsesstopp 
det siste året, sier Iversen.

Flere kan forsvinne
De ansattes organisasjoner er bekymret for at 
mindre ressurser til fagmiljøene og færre fag-

personer skal føre til at flere forskere søker ut 
fra nofima.

– Det vanlige i en slik prosess er at de som 
er mest attraktive på arbeidsmarkedet, ser seg 
om etter nye jobber, sier Herland. Hun poeng-
terer at nedbemanningen skjer i en forholdsvis 
ny organisasjon, noe som svekker følelsen for 
nofima blant de ansatte.

– Det som skjer, er forferdelig, men vi kan 
ikke fortsette med blodrøde tall år etter år. De-
partementene har ikke gitt andre signaler til oss 
enn at vi må rydde opp selv, derfor ser vi ingen 
vei utenom nedbemanning, sier Herland.

Av Andreas Høy Knudsen

Diakonhjemmet Høgskole:

Sikkerhets nettet for eldre rakner
Eldre ansatte ved Diakonhjemmet Høgskole kan stå på bar bakke. Årsaken er at ledelsen midt i en nedbe-
manning har søkt fritak for ytelser til de som blir oppsagt.

De ansatte ved Diakonhjemmet Høgskole i oslo 
føler seg lurt etter at arbeidsgiveren har søkt om å 
bli fritatt for å betale ytelser til minst 17 overtallige 
i forbindelse med en pågående nedbemanning.

– De ansatte frykter at de vil stå på bar bakke 
etter oppsigelsene, sier olav Hindahl, som er 
Forskerforbundets tillitsvalgte ved høyskolen.

Diakonhjemmet Høgskole er en diakonal, 
privat utdanningsinstitusjon med hovedkontor 
i oslo og en avdeling i rogaland. Høyskolen har 
gått med store underskudd i 2010 og så langt i 
2011. I september vedtok styret nedbemanning 
for å bringe budsjettet i balanse i 2013.

mange av de ansatte er godt voksne med lang 
ansiennitet – ansatte som normalt er omfattet 
av den såkalte vartpengeordningen i Statens 
pensjonskasse (SPK). vartpenger er fristilte of-
fentlige organisasjoners alternativ til ventelønn, 
en ytelse på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget 
som arbeidsgiver betaler til overtallige med-
arbeidere (se faktaboks).

Medlem eller ikke?
Konflikten mellom ledelsen og de ansatte hand-
ler om hvorvidt Diakonhjemmet Høgskole er 
omfattet av ordningen eller ikke.

– vi har hele tiden lagt til grunn at vi har rett 
til vartpenger, og vi har informert kollegaene 
om denne tryggheten og moralske garantien 
– før de ble innkalt til samtaler med ledelsen, 
sier Hindahl.

Ledelsen hevder at institusjonen ikke er 
medlem av vartpengeordningen. Grunnen er 
at Diakonhjemmet Høgskole i 2005 fikk brev 
fra SPK om at vartpengeordningen skulle opp-
høre. Senere ble ordningen gjeninnført, men 
Diakonhjemmet Høgskole skal ikke ha blitt 
informert om dette av SPK.

– vi har ikke fått beskjed om at ordningen 
ble reetablert, sier rektor Ingunn moser til For-
skerforum. Hun understreker at vartpenger ikke 
har vært med i diskusjonen før etter at styret i 
september fattet vedtak om nedbemanning.

olav Hindahl i Forskerforbundet er uenig.
– Diakonhjemmet er per dags dato omfattet 

av ordningen, og dersom arbeidsgiver har mis-
forstått informasjon om vartpengeordningen, 
ligger ansvaret der, hevder Hindahl.

Etter snar
Da ledelsen kontaktet SPK, skal de ha fått be-
skjed om at skolen ikke ble omfattet av vartpen-
geordningen. Som et resultat av henvendelsen 
sendte SPK en søknad til Arbeidsdepartementet 
om å frita Diakonhjemmet Høgskole fra ord-
ningen. overfor Forskerforum bekrefter Inger-
Janne rørstad i SPKs Seksjon bedriftsservice at 
Diakonhjemmet Høgskole er med i ordningen 

fram til den dagen departementet vedtar et fri-
tak. Praksis fra Arbeidsdepartmentet har vært 
at tidligere fristilte offentlige bedrifter som har 
søkt fritak hos departementet, som Posten, nSb 
eller Avinor, har fått innvilget dette.

olav Hindahl mener det er problematisk å 
søke om fritak fra vartpengeordningen etter et 
styrevedtak om nedbemanning.

Ingen generelle pakker
Ledelsen ved Diakonhjemmet Høgskole har 
ikke tilbudt noen generelle pakker som slutt-
pakke eller gavepensjonsordning til erstatning 
for vartpengeordingen.

– vi har individuelle samtaler og en pakke 
av ulike virkemidler, hvor vi legger vekt på å 
behandle de ansatte likt hvis de har like stillin-
ger. vi ønsker selvsagt å ivareta ansatte som blir 
berørt, så godt vi kan i denne prosessen, men 
den nye vartpengeordningen, hvor arbeidsgiver 
må finansiere ordningen krone for krone, blir en 
for høy kostnad for høyskolen i den situasjonen 
vi er i, sier moser.

– Kvalifiser eget personell
Forskerforbundet sentralt har bedt Arbeids-
departementet om å vente med fritak til etter 
nedbemanningsprosessen.

– vi anser vartpengeordningen som en del 
av tilsettingsvilkårene, og vi synes ikke det er 
rett å snu tilsettingsvilkårene på hodet midt i en 
nedbemanningsprosess, sier eirik rikardsen, 
leder for Tariffseksjonen i Forskerforbundet. 
Han ser nedbemanningen i sammenheng med 
Diakonhjemmet Høgskoles plan om å bli vi-
tenskapelig høyskole, noe som vil kreve flere 
førstestillinger enn skolen har i dag.

– vi mener at høyskolen må se på muligheten 
til å kvalifisere eget personell i stedet for å gå 
til nedbemanning for så å ansette andre, sier 
rikardsen.

Av Andreas Høy Knudsen

– Ledelsen ved Diakonhjemmet Høgskole (bildet) kan ikke frata de ansatte rettigheter midt 
under en nedbemanningsprosess, sier tillitsvalgte Olav Hindahl.
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Vartpenger

 ▪ frivillig ordning for fristilte virksomheter 
som tidligere har vært statlige

 ▪ erstatter ventelønnsordningen
 ▪ gir en utbetaling på 66 prosent av pen-
sjonsgrunnlaget til den ansatte på tids-
punktet for overtallighet

 ▪ inkluderer videre opptjening til pensjon

– Det var naivt av politikerne å kreve at fusjonen i Nofima skulle bli et nullsumspill,  
sier Audun Iversen, tillitsvalgt i Forskerforbundet. Tekna-tillitsvalgt Hilde Herland t.v.
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Nofima 

 ▪ eies av Fiskeri- og kystdepartementet 
(56,8 %), Stiftelsen for landbrukets 
næringsmiddelforskning og Akvainvest 
Møre og Romsdal

 ▪ består av tidligere Akvaforsk, Fiskerifors-
kning, Matforsk og Norconserv

 ▪ har avdelinger disse stedene: Ås, 
Tromsø, Bergen, Stavanger, Sunndals-
øra og Averøy

 ▪ 473 ansatte og 464 millioner kroner i 
omsetning i 2010

 ▪ skal spare 30 millioner, hvorav 25 mil-
lioner gjennom nedbemanning av 45 
årsverk. 30 tar sluttpakke, 15 går av med 
pensjon
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Forskere over 55 år:

Verken lokkes eller skremmes av pensjon
Forskere over 55 år har blitt brekkstang i pensjonsdebatten. Men selv sitter seniorene stort sett helt i ro.

– nei, det er sjelden vi får søkere i aldersgrup-
pen 55 + når vi lyser ut vitenskapelige stillinger, 
sier Hr-konsulent Anne Toril Grinaker ved 
Institutt for energiteknikk (IFe). Dette er et av 
en håndfull private forskningsinstitutter med 
medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK). 
De ansatte har dermed en ytelsesbasert pen-
sjonsordning som regnes som den billigste og 
beste – for arbeidstakerne.

og man skulle jo tro at da ville de søke seg hit, 
de som ikke allerede har en god pensjonsordning, 
og som har 10–15 år igjen av forskerkarrieren.

men nei.
– er det snakk om lederstillinger, for eksempel 

forskningsdirektør, kan aldersgruppen 55 + være 
representert blant søkerne, men sjelden til rene 
forskerstillinger, sier Grinaker.

– Risikabelt
Ann-Helén bay, direktør ved Institutt for sam-
funnsforskning (ISF), pekte i et intervju i For-
skerforum nr. 8/11 på at ulike pensjonsordninger 
står i veien for seniorers mobilitet mellom ulike 
deler av forskningssektoren.

– Det kan være veldig risikabelt å ansette en 
som har lang opptjening i SPK og høy lønn. vi 
vegrer oss derfor for å ansette noen fra univer-
sitets- og høgskolesektoren som er 55 +, sa bay.

Høye pensjonskostnader som påvirker insti-
tuttsektorens rammevilkår og konkurranseevne, 
var i bunn og grunn hennes store bekymring. 
men det var søkere fra UoH-sektoren over 55 år 
som fikk oppmerksomheten.

– Ingen problemstilling
en ringerunde til et utvalg forskningsinstitut-
ter med medlemskap i SPK eller tilsvarende i 
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) bekrefter 
at jo, det er en ordning som lett blir dyr for 
arbeidsgiverne. 

– men jeg vil ikke dermed si at vi vegrer 
oss for å ansette forskere over 55 år. Det er en 
problemstilling vi i praksis har hatt i liten grad, 
ettersom det er så liten mobilitet i forskerstaben 
som har nådd dette alderssjiktet. Her hos oss 
har vi hatt én avgang og én nytilsetting i alderen 
55 + de siste seks årene, sier Agnes Landstad, 
direktør ved vestlandsforsking.

– Skulle vi få søkere som er 55 +, kommer de 
først og fremst fra instituttsektoren og ikke fra 
UoH-sektoren. Det er jo tvert imot der mange øn-
sker å ende opp, sier instituttsjef Hilde Lorentzen 
ved norsk institutt for by- og regionforskning.

også Sveinung Skule, direktør ved nordisk 
institutt for studier av innovasjon, forskning og 
utdanning (nifu), mener at problemstillingen 
rundt dyre pensjonsordninger er viktig.

– men pensjon har likevel ikke vært noe stort 
tema hos oss i forbindelse med mobilitet, sier han.

– Vil gjerne ha seniorene
norsk institutt for naturforskning (nina) meldte 
seg ut av SPK og gikk over til en innskuddsbasert 
pensjonsordning for noen år siden.

– men vi opplever ikke at vi har færre søkere 
generelt av den grunn. mobiliteten er uansett lav 

blant seniorforskerne, og det er synd, for erfarne 
og modne forskere vil vi gjerne ha. men jeg tror 
ikke pensjon er avgjørende for de som søker, 
sier norunn S. myklebust, administrerende 
direktør i nina.

Av Siri Lindstad

Andre gulrøtter
Det skal andre ting enn pensjon for å skremme 
eller lokke seniorforskere til å bytte beite.

en rask kikk i Forskerforbundets med-
lemsmasse bekrefter inntrykket «alle» vi har 
snakket med, har: Få forskere over 55 år byt-
ter arbeidsgiver. og for de som gjør det, er 
det andre motiv enn pensjonsordninger som 
trekkes fram.

– Jeg flyttet på meg først og fremst for å 
slippe unna det vanvittige søknadskjøret, der 
jobben min hele tiden stod på spill. Pensjon 
tenkte jeg ikke noe særlig på, sier Thorvald 
Sirnes, førsteamanuensis i filosofi. Han er 
født i 1956 og gikk fra rokkansenteret til Uni-
versitetet i bergen i 2008.

– For meg var det faglige utfordringer 

og mer frihet til skriving som gjorde at jeg 
søkte meg til nTnU. men jeg skal tilbake til 
Agderforskning om noen år, og der er de i 
ferd med å innføre AFP, så forskjellene mel-
lom arbeidsgiverne mine er ikke lenger stor, 
sier Winfried ellingsen, førsteamanuensis i 
geografi, 1955-årgang.

– Jeg ble ferdig med doktorgraden ved 
Universitetet i oslo i 2009, og var først og 
fremst ute etter en jobb. og når jeg da fikk 
tilbud om et treårig engasjement ved Statens 
institutt for rusmiddelforskning (Sirus), som 
har et forskningsmiljø jeg gjerne ville være 
en del av, var pensjonsordninger en under-
ordnet faktor, sier forsker Astrid Skatvedt, 
1956-årgang.

Danske museum:

Plikt til å forske
I Noreg må museumstilsette kjempe for å finne tid til å forske. I Danmark er forsking pålagt ved lov.

– Forskjellen er at musea i Danmark har for-
skingsplikt etter museumsloven. Leverer dei 
ikkje forsking, kan dei risikere at det går ut 
over museumsmidlane, seier Liv ramskjær, 
seniorrådgjevar i norsk kulturråd.

– I noreg er ikkje musea pålagte å forske, men 
i museumsmeldinga frå 2008–2009 kom for-
sking inn som ei av fire satsingar – saman med 
forvaltning, formidling og fornying. Forsking 
er såleis rekna som ei av kjerneverksemdene i 
norske museum, seier ramskjær.

men sjølv om Kulturdepartementet skriv 
mange fine ord om forsking, blir ikkje forsking 
prioritert i norske museum. Departementet stil-
ler heller ingen krav om forskingsproduksjon. I 
Forskerforum nr. 7/11 etterlyste museumstilsette 
tiltak som kan stø opp om vitskapleg produk-
sjon i musea.

– Vil ikkje straffe
I Danmark, derimot, må alle statlege museum 
og museum med statsstøtte følgje den danske 
museumsloven, og dei må oppfylle krava i loven 
når det gjeld innsamling, registrering, bevaring, 
forsking og formidling.

– vi stiller ikkje noko absolutt krav til kor 
mykje musea skal forske, det er jo stor forskjell 
på musea når det gjeld forskingsaktivitet. blant 
anna er det avhengig av storleiken på museet, 
seier Anne mette rahbæk. Ho er direktør i 
den danske Kulturarvsstyrelsen, som er eit 
forvaltningsorgan under Kulturministeriet i 
Danmark. Kulturarvsstyrelsen gjennomfører 
kvalitetsvurderingar av musea med jamne mel-
lomrom, for å sjå til at musea følgjer opp det 
dei er pliktige til.

– når det gjeld forsking, spør vi etter kor 
mange vitskaplege publikasjonar som er pro-
duserte. Publikasjonane blir evaluerte og kvali-
tetssikra av eigne faglege råd ved musea, fortel 
rahbæk. 

men sjølv om eit museum kan ha dårleg for-
skingsproduksjon, fører ikkje dette til at museet 
går glipp av midlar, meiner ho.

– ei kvalitetsvurdering er ingen straffereak-
sjon, det er ein måte å kome i dialog med muse-
umsleiinga på. men vi vurderer om museet ligg 
på same nivå som andre. om eit museum ikkje 
har publisert noko særleg, blir museumsleiinga 
oppmoda til å utarbeide ein forskingsstrategi og 
til å søkje forskingsmidlar som er øyremerkte 
for musea, fortel rahbæk.

Vil styrke kvaliteten 
eit utval sett ned av det danske Kulturministe-
riet og Kulturarvsstyrelsen har nyleg lagt fram 
«Udredning om fremtidens museumslandskab», 
ein rapport som enno ikkje er handsama poli-
tisk. Kulturministeriet har i tillegg utarbeidd eit 

forslag til ny forskingsstrategi på kulturområdet. 
– eg trur dette kan vere med på å styrke 

forskinga i musea. også i Danmark synest muse-
umstilsette at det er vanskeleg å få tid til å forske 
i ein svært travel kvardag, seier Anne-marie mai, 
formann i Kulturministeriets Forskningsudvalg.

Utvalet har følgd arbeidet med den nye rap-
porten.

– vi ønskjer å leggje vekt på å styrke kvaliteten 
på forskinga og at musea skal få større forståing 
for korleis dei kan søkje forskingsmidlar. 

– Publiserer danske museum mykje forsking?
– Ja, det blir gjort ein stor forskingsinnsats, 

og i forskingsutvalet vonar vi å kunne hjelpe 
til med å gje museumstilsette moglegheit til 
å publisere i fagfellevurderte tidsskrift. mange 
skriv også vitskaplege artiklar på høgt nivå, men 
manglar formell kompetanse. I Danmark er det 
no ein stor diskusjon om også artiklar i muse-
umskatalogar skal bli godkjende i det danske 
forskingsregistreringssystemet PUre, fortel mai.

Større krav til rapportering
ramskjær i norsk kulturråd seier at det også i 
noreg har kome tydelegare krav til musea om rap-
portering av forskingsaktivitet til departementet. 

– om forskingsaktiviteten ved eit museum 
er låg over tid, blir det lagt merke til ved rap-
porteringa, seier ramskjær.

– blir all vitskapleg produksjon rapportert 
inn? 

– nei, vi spør berre etter talet på større pu-
blikasjonar og om dei har forskingsplanar. men 
her blir det nokre endringar frå neste år, for vi 
treng fleire data frå musea på dette området.

– burde noreg få ein museumslov som i 
Danmark? 

– eg er usikker på om det er rett veg å gå. 
Det finst andre måtar å stimulere til meir for-
sking på, til dømes gjennom stimuleringsmidlar 
eller andre prosjektmidlar. ved å innføre meir 
omfattande krav til rapportering vil ein kanskje 
synleggjere forskingsaktiviteten i musea betre, 
seier ho. 

Av Johanne Landsverk

– Vi er ikkje ute etter å straffe musea, men 
å hjelpe dei, seier direktør Anne Mette 

Rahbæk i Kulturarvsstyrelsen.

– Det viktigste Sirus kunne tilby meg, var et godt fagmiljø, sier forsker Astrid Skatvedt.

Forsking i danske
museum

 ▪ Danmark har 7 statlege og 113 statsgod-
kjende museum.

 ▪ Dei må følgje museumsloven, som 
pålegg musea å forske.

 ▪ Ein ny «Udredning om fremtidens 
museumslandskab» løftar fram forsking 
i musea.

– Vi ønskjer å styrke samarbeidet mellom 
universiteta og musea, seier Anne-Marie 

Mai i Kulturministeriets Forskningsudvalg.
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Samarbeider om rovdyrskole
 ■ Høgskolen i nord-Trøndelag (HinT) har inngått en samar-

beidsavtale med namsskogan Familiepark i namdalen om å utvi-
kle et nasjonalt rovdyrsenter for barn og ungdom. Høgskolelektor 
randi Skaugen ved Avdeling for lærerutdanning ved HinT sier til 
namdalsavisa at det framtidige rovdyrsenteret vil gi høgskolens 
studenter viktig kunnskap både om rovdyr og om regionen, og gi 
fremtidige lærere kompetanse på hvordan rovdyrkonflikten kan 
håndteres lokalt. 

Ny strategi for 
havforsking

 ■ noreg ønskjer å ha ein 
verdsleiande posisjon når 
det gjeld kunnskap knytt til 
hav og havforvaltning, og ein 
strategi for dette er no under 
arbeid. – Strategien Hav21 
skal teikne opp korleis noreg 
bør innrette den samla ma-
rine forskingsinnsatsen for 
å fremje både berekraft og 
framtidig verdiskaping med 
utgangspunkt i ressursane i 
havet, sa fiskeri- og kystmi-
nister Lisbeth berg-Hansen 
då ho lanserte starten på stra-
tegiarbeidet, skriv Forskings-
rådet på nettstaden sin.

Kystkultur på 
stedet hvil

 ■ – Statsbudsjettet for 2012 
viser liten forståelse for det 
etterslepet som kystkultur 
og fartøyvern har hatt innen 
kulturminnevernet, skriver 
Forbundet Kysten. For det 
er heller ikke neste år fore-
slått noen økning i bevilgnin-
gene til kystkultur. Ansvaret 
for kulturminnevernet ligger 
under riksantikvarens bud-
sjett i miljøverndepartemen-
tet, og museumsforbundet 
mener budsjettforslaget viser 
at det er behov for et eget 
kulturminneløft i norge.

Falske vitnemål 
florerer

 ■ nylig ble en person som 
søkte om godkjenning av en 
master og en ph.d.-grad fra 
det såkalte American World 
University, dømt i norsk rett. 
bare siden 2009 har nokut 
registrert syv nye saker knyt-
tet til falske vitnemål utstedt 
av denne ikke-akkrediterte 
«vitnemålsfabrikken». Falske 
vitnemålsfabrikker brer om 
seg på nettet, og det er ikke 
forbudt å kjøpe slike papirer. 
– Det som derimot er for-
budt, er å anvende disse fal-
ske vitnemålene i søknader 
om jobb, advarer rolf Lofstad 
i nokut.

Toppkarakter kan 
bli stryk

 ■ Flere hundre karakterer 
som settes ved Universitetet 
i bergen (Uib), kan være feil. 
en risikoanalyse utført av for-
skere ved universitetet avslø-
rer at mellom 144 og 517 av 
karakterene som ender opp 
på StudentWeb, er anner-
ledes enn den sensor satte, 
eller mente å sette, skriver 
Studvest. – Dette handler 
om menneskelige feil. vi så 
at det er størst sjanse for feil 
når karakteren settes av sen-
sor, sier førsteamanuensis 
Håvard raddum ved Uib, 
en av forskerne som utførte 
studien.

Millionerstatning til Rosenborg-enkene
 ■ oslo tingrett har avlevert en flengende dom mot Kunnskapsde-

partementet og nTnU i rosenborg-saken. To enker etter en ansatt 
og en student som døde av kreft etter å ha blitt utsatt for kreftfrem-
kallende stoffer ved rosenborg-laboratoriene ved nTnU, får nå i 
overkant av én million kroner hver i erstatning. – Dette er en stor 
seier ikke bare for de to rosenborg-enkene, men også for de andre 
som har fått sine erstatninger gjennom forlik med staten, sier en-
kenes advokat Steinar Winther Christensen til Universitetsavisa.

Mer til museum 
 ■ regjeringen foreslår å øke 

tilskuddene til museer i det 
nasjonale museumsnettverket 
med 48,7 millioner kroner. Pro-
sjekter som er øremerket muse-
er og arkiv under norsk kultur-
råd, får også en økning på 9,8 
millioner kroner. museums-
forbundet er godt fornøyd med 
kulturbudsjettet for 2012, men 
hadde forventet større økning 
til nasjonale kulturbygg. – rundt førti museer har byggeprosjekter, 
og mange vil være skuffa over dette budsjettforslaget, skriver mu-
seumsforbundet i en pressemelding.

Vil bli universitet 
i 2014

 ■ Høgskolen i oslo og 
Akershus (HioA) har som 
mål å bli universitet i 2014. 
rektoratet ved høgskolen 
og Senter for profesjonsstu-
dier inviterer til en seminar-
rekke høsten 2011 og våren 
2012 for å diskutere et frem-
tidig profesjonsuniversitet. 
– vi håper seminarrekken 
kan bidra til en bred, kritisk 
og åpen diskusjon knyttet til 
det fremtidige universitetets 
profil og hva det vil innebæ-
re av utfordringer for det nå-
værende HioA, uttaler rek-
tor Kari Toverud Jensen på 
høgskolens nettside.

Instituttene må tettere med
 ■ Tettere og mer systematisk samarbeid mellom instituttsekto-

ren og gradsgivende institusjoner kan styrke doktorgradsutdannin-
gen i norge. Det er konklusjonen i en rapport fra utvalget som på 
oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har utredet instituttsekto-
rens rolle i doktorgradsutdanningen. Utvalget anbefaler også flere 
professor II- og forsker II-stillinger på tvers av sektorene, slik at sti-
pendiater kan knyttes til prosjekter der forskere fra begge institu-
sjoner er involvert, skriver Forskningsrådet.

Frykter svekket husdyrforskning
 ■ Prosessen med å samlokalisere veterinærmiljøene og miljø-

ene rundt Umb på Ås er i gang, og Statsbygg har fått signaler om 
at kostnadene for reetablering av Senter for husdyrforsøk må redu-
seres. I et brev til forsknings- og høyere-utdannings-minister Tora 
Aasland og landbruks- og matminister Lars Peder brekk skriver 
norsk bonde- og Småbrukarlag, norges bondelag og norsk Land-
brukssamvirke at landbruket er bekymret for ressursene til husdyr-
forskningen i forbindelse med samlokaliseringen, skriver norsk 
bonde- og Småbrukarlag.

Ønsker 
forelesning som 
podcast

 ■ mange studenter ønsker 
seg opptak av forelesninger 
tilgjengelige som podcast, 
mens fagansatte frykter dette 
vil resultere i lavt oppmøte på 
forelesningene. Dette kom-
mer fram i IKT-monitor 2011, 
en undersøkelse på nasjo-
nalt nivå som beskriver sta-
tus og utvikling for bruk av 
digitale verktøy og medier i 
høyere utdanning. bruken av 
IKT ser ut til å øke, og også 
de fagansatte bruker digita-
le verktøy noe mer enn ved 
forrige undersøkelse i 2008, 
melder Kunnskapsdeparte-
mentet.
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– Ansetter for mange av sine egne
 ■ norske universiteter ansetter sine egne 

doktorgradsstipendiater som forskere.  
– Institusjonene favoriserer sine egne, 
og det har blitt verre i det siste, sier 
biologiprofessor Kristian Gundersen 
ved Universitetet i oslo (Uio) til stu-
dentavisa Universitas. – Jeg vet hva 
jeg snakker om, jeg har sittet i den 
sentrale ansettelseskomiteen på Uio, 
sier professoren. Han mener forsknin-
gen blir dårligere av omfattende ansettel-
se av egne doktorgradsstipendiater.

Spøker for 
kjønnsbalansen

 ■ Forskningsrådets pro-
sjekt Kjønnsbalanse i topp-
stillinger og forskningsle-
delse ble ikke prioritert i 
regjeringens forslag til stats-
budsjett for 2012. – vi kan 
nok regne med at vi ikke 
får til et eget program for 
kjønnsbalanse, sånn som 
vi hadde ønsket, sier Fors-
kningsrådets divisjonsdirek-
tør Anders Hanneborg i en 
kommentar på nettstedet til 
Komité for kjønnsbalanse i 
forskning (Kif). Prosjektet 
ble satt i gang på Forsknings-
rådets eget initiativ, men går 
nå en usikker framtid i møte.

Kartlegger kroppsøvings forskning
 ■ Seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved norges idrettshøg-

skole (nIH) har fått utarbeidet en kartleggingsrapport av forskning 
på kroppsøvingsfaget siden 1978. I arbeidet med rapporten ble det 
avdekket at det har vært utført lite forskning på kroppsøvingsfaget 
i skolen, skriver nIH på sitt nettsted. – Sammenlignet med Sveri-
ge kan det virke som forskning på kroppsøving er et lite prioritert 
felt innenfor forskning, uttaler Klaudia Jonskås, som har utarbei-
det rapporten. 
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TEMATITTELAMATØREKSPERTANE

Medan forskingsinstitusjonane konkur rerer  
om prosjektmidlar, har den deskriptive delen av  

forskinga blitt boltreplass for amatørane.
Av Kjerstin Gjengedal Foto: erik norrud

Forsking for luft 
og kjærleik
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når kunnskapen frå det frivillige miljøet blir 
tilgjengeleg, så blir det også etablert samarbeid 
mellom institusjonane og dei frivillige, seier 
direktør Ivar myklebust i Artsdatabanken.

Hallvard Holtung og even W. Hanssen tilbyr 
kurs og samlingar for medlemmane i forei-
ningane dei arbeider for, dei gjev opplæring i 
kartleggingsmetodikk og rutinar, i korleis ein 
kan bruke GPS til å stadfeste observasjonen, 
og korleis ein kan samle økologisk informasjon 
om levestaden til arten. Dei gjev brukarstøtte til 
alle som vil leggje inn funn i Artsobservasjoner, 
og administrerer kvalitetssikringa av obser-
vasjonane. Dessutan koplar dei amatørar og 
forskarar, slik at dei kan dra nytte av kvarandre 
sin kompetanse.

– med dei nye verktøya for artsobservasjonar 
blir vegen frå observasjon til forvalting mykje 
kortare enn før, og etter kvart som databasane 
veks, blir dei også eit godt grunnlag for forsking. 
no har vi om lag 5,5 millionar registrerte obser-
vasjonar av fuglar, og det kan trekkast mykje 
informasjon ut av det. ein kan sjå trendar som 
ikkje ville vere synlege utan så store datamengder, 
seier Holtung.

Meir proff enn proffane
ein av dei mest kunnskapsrike amatørane i landet 
er læraren og amatørpaleontologen magne Høy-
berget frå mandal. Han vart interessert i fossil 
som gutunge på Toten, der han traska alle elvefar 
og vegskjeringar som fanst på mjøs-traktene. Han 
er ein av dei få som er vortne inviterte med på 
Jørn H. Hurums øgleutgravingar på Svalbard, 
framfor søkarar frå heile verda.

– eg får publisert noko av det eg finn, i alle 

fall slikt som kastar lys over noko som tidlegare 
har vore ukjent, eller som medverkar til å få ei 
puslespelbrikke på plass i systemet, fortel han.

Høyberget er sjølvlært i det som i starten 
var ein einsam hobby. Då han innsåg at han 
ikkje kunne skaffe seg nok kunnskap på bi-
blioteket, kontakta han forskingsmiljøet ved 
naturhistorisk museum på Tøyen i oslo for å 
få tilgang til internasjonale publikasjonar. Då 
skaut interessa fart. Han kunne trekke meir 

AMATØREKSPERTANE

 K lokka halv eitt om ettermiddagen går 
alarmen på mobiltelefonen til erik magnar 
Tufte. Det er signalet om at han må kome 

seg ut av huset, eller sauefjøsen, eller det gamle 
stabburet han nyttar som lagerbygning, eller kor 
han no er, for å sjekke situasjonen på himmelen. 
er det skyer? Kor høge er dei, og kva type? Har 
det vore nedbør sidan morgonobservasjonen 
klokka sju? Innan klokka er fem på eitt skal vêr-
situasjonen vere koda og sendt per tekstmelding 
frå garden på Geilo til meteorologisk institutt i 
oslo. Sauebonden erik magnar Tufte er korkje 
forskar eller meteorolog, men utan han og dei 
andre observatørane – og stadig fleire automa-
tiske målestasjonar – ville ikkje klimatologane 
og meteorologane hatt noko å forske på.

Tradisjonar på veg ut
– Det blir færre som vil ta på seg ansvaret det er 
å vere observatør, men framleis har vi ein god del 

att. observasjonsnettet er ryggrada i forskinga 
vår, seier Inger marie nordin ved meteorologisk 
institutt.

ordet «amatør» er i utgangspunktet uskuldig 
nok: Det tyder ein som driv med ein aktivitet av 
rein og skjær interesse, utan å ha det som leveveg. 
Sjølv om Tufte og dei andre observatørane blir 
kompenserte for jobben dei gjer, er det ikkje ein 
jobb ein tek på seg for pengane si skuld. men 
amatøromgrepet dreg på ein bagasje av uheldige 
assosiasjonar. Amatørmessig, seier vi, og meiner 
at einkvan har rota det til, vore inkompetent, 
prøvd seg på noko ho ikkje har greie på. men 
sanninga er at vitskapen ville vore vengeklipt 
utan amatørane.

– For nokre artsgrupper i noreg kjem all 
kunnskapen frå frivillige. Det er ingen forska-
rar som studerer dei. men det er færre enn før 
som driv med tradisjonell samling, og det er 
synd, for samling tilfører kunnskap som vi ikkje 

kan få på annan måte, seier Hallvard Holtung, 
kartleggingskoordinator i Samarbeidsrådet for 
biologisk mangfold (Sabima), paraplyorganisa-
sjonen for dei biologiske foreiningane i noreg. 
Saman med kollegaen even W. Hanssen legg 
han til rette for at amatørar lettare skal kunne 
kartleggje og registrere artar og naturtypar og 
gjere dei tilgjengelege for forsking og forvalting. 
Frå kontoret til Sabima i oslo arbeider dei spe-
sifikt mot fire av medlemsforeiningane: norges 
sopp- og nyttevekstforbund, norsk botanisk 
Forening, norsk entomologisk forening og norsk 
Zoologisk Forening.

Hundre års nedbør
Ute i oppkøyrselen på garden til erik magnar 
Tufte står noko som viser seg å ikkje vere ein 
lyktestolpe, men ein nedbørsmålar. målaren 
har ein mjølkespannliknande behaldar med eit 
trektforma lok som blir brukt på sommarstid for å 
hindre fordamping. På bakken ligg restar av noko 
kvitt. Tufte har hatt bruk for koden for «mindre 
enn ein halv centimeter snø» den morgonen.

– Det er først etter at eg byrja som observatør, 
at eg verkeleg har fått interesse for dette. Tid-
legare sto stasjonen på nabogarden. Der hadde 
han stått sidan 1895. Då naboen gav seg, sa eg 
ja til å ta over, fortel han.

ein serie av nedbørsmålingar som strekker 
seg meir enn hundre år tilbake, er noko meteo-
rologisk institutt ugjerne gjev slepp på. Dei to 
gardane var opphavleg same gard, og ved å flytte 
målaren over gjerdet mellom dei vart skilnaden 
i målingane så liten som råd. Difor har Tufte 
halde fram med å gjere nedbørsmålingar kvar 
morgon, trass i at det no er sett opp ein automa-
tisk stasjon nær Geilo sentrum. etter eit par år 
som nedbørsmålar vart mandatet hans utvida 
til visuelle observasjonar. no rapporterer han 
morgon, middag og kveld, kvar einaste dag, 
året rundt. Å vere observatør er ikkje noko for 
den reiselystne.

– Det er jo interessant at min nedbørsmålar 
og den automatiske måler så ulikt. I vestavêr slår 
bygene gjerne ned her hos meg først, så mine 
målingar ligg stort sett over den andre. Det seier 
litt om kor vanskeleg det eigentleg er å varsle 
vêret med den topografien vi har.

Meir tilgjengeleg kunnskap
Amatørbiologane i medlemsforeiningane til 
Sabima spenner frå turgåarar med generell na-
turinteresse og digitalkamera til folk som sit 
med ein unik artskunnskap innanfor det feltet 
dei har valt seg ut. mange av dei er med på å 
utvide kunnskapen om norsk naturmangfald 
ved å legge inn funn i registreringsverktøyet 
Artsobservasjoner, eit system som blir drifta av 
Artsdatabanken, og som forskarar og forvalting 
kan nytte i arbeidet sitt. Den frivillige innsatsen 
er heilt avgjerande for at noreg skal kunne leve 
opp til lovnaden om å ta vare på naturmangfaldet.

– vi lyt erkjenne at mange frivillige er for 
ekspertar å rekne, sjølv om dei ikkje er forskarar, 
og ny teknologi har ført til eit større fokus på 
å gjere kunnskapen tilgjengeleg og bidra til ei 
felles nasjonal kunnskapsplattform. vi ser at 

– Skyene vi observerer, ligg i forkant av det vêret som kjem, og er viktig input i vêrvarslingsmodellane, seier Erik Magnar Tufte.

– Vi lyt erkjenne at mange frivillige  
er for ekspertar å rekne, sjølv om dei 
ikkje er forskarar. 
Ivar myklebust, direktør, Artsdatabanken

Kartleggingskoordinatorane i Sabima mottek stadig brett med sirleg sorterte og artsbestemte 
insekt frå amatørbiologar.
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AMATØREKSPERTANE

Ikkje midlar til innsamling
med framveksten av nasjonalstaten vart det 
viktig å putte statlege pengar inn i nasjonale 
forskingsinstitusjonar, og universiteta fekk ei 
ny rolle som produsentar av vitskap.

– Då vart det vanskelegare for amatørar å delta 
i det vitskaplege livet, og særleg dei eksperimen-
telle vitskapane. Difor er det spesielt innan dei 
naturhistoriske disiplinane at amatørane held 
fram med å vere viktige, seier brenna.

– eg trur mange ikkje er klar over kor mykje 
tid og innsats som er nødvendig for å kome opp 
på det nivået der ein kan gjere ein god innsats 
innanfor den deskriptive delen av vitskapen. eg 
er ansvarleg for herbariet vårt, og eg ser at ikkje 
alle forskarane lenger er i stand til å bestemme 
materialet skikkeleg. og vi har ikkje tid til å lære 
studentane dette. Dei har jo så mykje anna dei 
skal lære, som molekylærbiologiske teknikkar og 
slikt, fortel førsteamanuensis Charlotte Sletten 
bjorå ved Seksjon for forsking og samlingar på 
naturhistorisk museum i oslo.

Ho meiner at situasjonen i store trekk er 
slik at forskingsinstitusjonane driv metode- og 
hypotesedriven forsking, medan det deskriptive 
er overlate til amatørane.

– vi forskarar er veldig opptekne av metodar, 
og konkurransen om midlane er så hard at du 
ikkje slepp igjennom dersom du brukar tradi-
sjonelle metodar – sjølv om nyutvikla metodar 
som oftast er mykje dyrare. Det er forbanninga 
ved at vi er avhengige av å publisere i dei rette 
tidsskrifta. Deskriptive arbeid er vanskelege å få 
publiserte. no når vi arbeider med naturmang-
fald, treng vi mykje generell innsamling, men 
ein får ikkje midlar til slikt. Det gjer at vi er heilt 
avhengige av amatørane.

Langsam kunnskap
Det er ein nedgang i taksonomisk kunnskap 
i det vitskaplege miljøet, stadfestar even W. 
Hanssen i Sabima. 

– Studentane skal fortare gjennom studia og 
får mindre tid til feltarbeid, og det tek lang tid 
å få god artskunnskap. I mange tilfelle er det 
livslang læring. vi har faktisk opplevd pågang 
frå studentar på våre kartleggingskurs, fordi dei 
ikkje får eit slikt tilbod i utdanninga.

Hallvard Holtung fortel at det er vanleg å 
sende innsamla materiale ut til amatørekspertar, 
som artsbestemmer det og sender det tilbake til 
musea, der det blir forska på.

– I noreg finst det 2230 sommarfuglartar, og 
vi har to personar som kan alle desse artane. Den 
eine jobbar her på museet, og den andre jobbar 
med rekneskap i Kristiansand kommune. Han 
tek imot materiale som blir samla inn med feller, 
går igjennom det og sender det ut att til musea.

erik magnar Tufte er samd i at mykje kunn-
skap kjem med røynsle. Å bestemme skyhøgd 
kan vere særleg vanskeleg. Den eine gongen 
han har vore på ferie sidan han starta som 
observatør, rigga han opp eit webkamera og 
observerte skydekket på Geilo frå Kreta, som 
eit supplement til stadige vêrsamtalar med dei 
som heldt fortet heime. Han trur den måten å 
bedømme skytypane på vart betre enn om han 
skulle prøve å lære opp einkvan annan til å gjere 
det. I sommar har han sett nedbørsrekord. Då 
vart det annonsert på Facebook.

– Det blir jo til at eg har vêret i bakhovudet 
heile tida, vedgår han.

Kven eig kunnskapen?
– Det er interessant at ekspertomgrepet ikkje 
er vorte sterkare knytt til formell utdanning, 
men at det framleis har ein allroundkapasitet. 
vi finn amatøreksperten på fleire område, ikkje 
berre innan naturvitskap. Ta lokalhistorie: Kven 
er amatøren, og kven er eksperten? Desse om-
grepa endrar seg med samfunnsutviklinga, det 
handlar om kven som forvaltar kunnskap, i kva 
grad kunnskapen må vere institusjonalisert, og 
kva kunnskap som har status, seier museolog 
brita brenna.

Hallvard Holtung i Sabima er uroleg for at 
mykje kunnskap kan gå tapt etter kvart som 
det blir færre frivillige som er interesserte i å 
investere den tida som trengst for å bli ein ver-
keleg ekspert.

– Det ville vere ein god idé å kjøpe fri, i kortare 
eller lengre periodar, dei ekspertane som har andre 
jobbar, slik at ein kan prøve å fange inn litt av den 
kunnskapen dei har, før han forsvinn. For det er 
den vegen det går no, seier han. ■

kunnskap ut av materialet han hadde samla, og 
er i dag mellom dei som veit mest om fossil i 
Skandinavia. men han har ikkje vurdert å gjere 
det til ein karriereveg.

– Éin ting er at det ikkje er mange stillingar 
å få som paleontolog i Skandinavia. men eg 
trivst også veldig godt med å ha det som ein 
fritidssyssel. Då bestemmer eg tema og tempo 

sjølv. materielt eller økonomisk har eg ikkje fått 
noko att for interessa mi, men det å finne ting 
er jo den store drivkrafta. Finne og leggje i hop 
og konkludere.

Frå forskingsfront til amatøraktivitet
biletet som dannar seg, er altså at det er obser-
vasjon og innsamling, dei deskriptive greinene 

av vitskapen, som er domenet til amatørane. 
Dei samlar materialet som dei profesjonelle 
forskarane forskar på i neste omgang.

– Tidlegare var det slike aktivitetar som dreiv 
forskingsfronten. Før laboratoriet tok over, var det 
arbeid med gjenstandar som var det viktige for 
forskinga, seier førsteamanuensis i museologi 
ved Universitetet i oslo brita brenna.

Ho fortel at for nokre hundreår sidan var 
det dei vitskaplege selskapa, som the royal So-
ciety i england og vårt eige Kongelige norske 
videnskabers Selskab, som dreiv forsking. Uni-
versiteta si oppgåve var å forvalte og undervise 
i den klassiske kunnskapen. men forskarane i 
vitskapsselskapa var heller ikkje profesjonelle i 
den forstand at dei kunne leve av forskinga. I 
staden vart dei ofte tilsette som embetsmenn, 
slik at dei kunne leve av løna medan dei dreiv 
samfunnsgagnleg kunnskapsutvikling som bi-
geskjeft. Skiljet mellom amatør og profesjonell 
kom først med spesialiseringa av dei ulike vit-
skapane på 1800-talet.

Per Kristian Solevåg heiter mannen som 
stilte opp som modell til framsida. Han 
kallar seg hobbyentomolog (entomologi er 
læra om insekt), og står her med ein natt-
svermar. Solevåg arbeider som lektor i Lier, 
og er utdanna innan biologi. Han leverer 
ein del av det han samlar, spesielt biller, inn 
til Zoologisk museum ved Universitetet i 
oslo. Han samlar òg på sommarfuglar og 
nattsvermarar.

Er innsats frå amatører 
viktig for faget ditt?

ERNST HåKON JAHR 
professor i nordisk språk-
vitenskap,  
Universitetet i Agder
– Det er en del amatører 
som har gitt bidrag, sær-
lig om dialekter og navn, 
og det tar man med seg 

hvis man arbeider med slike tema. men 
store bidrag er det nok ikke snakk om.

PER VIDAR BARTH LILJE
professor, Institutt for 
teoretisk astrofysikk, UiO
– Ja, særlig for studiet 
av variable stjerner, der 
amatørastronomer over 
hele verden har overvåket 
stjerner og målt variasjo-

nen i lysstyrke over tid. nå blir bildene fra 
solsatellitten SoHo lagt ut på nett, og mye 
blir funnet av amatører som ser på disse 
bildene, mens forskerne ikke har tid til det.

ANNE KARIN  
HUFTHAMMER
førsteamanuensis, Uni-
versitetsmuseet i Bergen
– Ja, det vil jeg si. I 
prosjektet vårt om istids-
faunaen i Gudbrands-
dalen får vi hjelp av en 

amatør som har høy tillit i lokalmiljøet. 
Han får tak i mye mer informasjon enn 
vi kan. Amatører gjør også mange funn 
av beinmateriale. Som regel er det trivielt, 
men av og til er det veldig interessant.Artsobservasjonar er viktige for å følgje med på om artar blømer eller dukkar opp på andre tidspunkt enn før, ifølgje Even W. Hanssen (t.v.)  

og Hallvard Holtung i Sabima.

– Materielt eller økonomisk har eg ikkje 
fått noko att for interessa mi, men det å 
finne ting er den store drivkrafta.
magne Høyberget, amatørpaleontolog

– I Noreg finst 2230 sommarfuglartar, 
og to personar kan alle. Den eine jobbar 
her på museet, og den andre jobbar 
med rekneskap i Kristiansand kommune. 
Hallvard Holtung, kartleggingskoordinator, Sabima
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UTLAND

VERDEN

Kort vei til topprangering
 ■ Det skal ikke århundrer av akademisk kultivering til for å bli et uni-

versitet i verdensklasse. Tjue–tretti år er alt som trengs, ifølge en rapport 
presentert av verdensbanken. rapporten viser til institusjoner i Afrika, 
Asia, Sør-Amerika og Øst-europa som har klart å etablere helt nye insti-
tusjoner som hevder seg internasjonalt. oppskriften på suksess er ifølge 
verdensbanken å kombinere akademisk talent, økonomiske ressurser 
og selvstyre med akademisk frihet. Spesielt institusjoner som spesialise-
rer seg innen for eksempel teknologi, har gjort det bra.

DANMARK

– Mobber kritiske 
forskere

 ■ I en rundspørring blant 
danske toppforskere forteller 
én av fire at de ikke ønsker å 
uttale seg offentlig i kontro-
versielle saker, skriver uke-
brevet A4. Undersøkelsen er 
gjort etter den danske valg-
kampen, der eU-eksperten 
marlene Wind møtte massiv 
kritikk fra politikere. Hun kri-
tiserte den daværende danske 
regjeringens samarbeid med 
det innvandringsfiendtlige 
Dansk Folkeparti om skjer-
pet kontroll ved landegrense-
ne. – Politikerne prøver å true 
forskere til å holde kjeft [ved 
å] begå et karakterdrap, sier 
en forsker som ikke tør å stå 
frem med navn.

SVERIGE

Ikke akkurat fagfellevurdert
 ■ Useriøse forlag som forsøker å lure forskere, skal være på frem-

marsj i Sverige, melder det svenske fagbladet Universitetsläraren. 
Forlagene sender ut masse-e-post til forskere med tilbud om å pu-
blisere deres forskning. Ulempen er bare at forlagene ikke er fagfel-
levurdert, og at forskeren selv må betale for publisering. Forlagene 
skal ifølge fagbladet utnytte innføringen av «open access», hvor det 
er vanlig at forskeren selv finansierer publiseringen. De betaler for å 
bli publisert, men i de useriøse tilfellene har forskerne ingen garan-
tier for at arbeidet kvalitetssikres eller distribueres.

STORBRITANNIA

Protester mot pensjonsreform
 ■ vitenskapelig ansatte ved 67 britiske universiteter tyr til omfat-

tende streik som følge av at deres krav om pensjonsrettigheter ikke 
blir innfridd. Foreslåtte endringer i pensjonssystemet som vil føre 
til lavere utbetalinger, har fått ansatte til å nekte å jobbe overtid, 
nekte å dekke for fraværende kollegaer og nekte å stille i møter. De 
truer også med å nekte å vurdere studentarbeider, noe som i så fall 
kan påvirke mer enn en million studenter, skriver the Guardian. 
De foreslåtte endringene i pensjonssystemet innebærer å beregne 
pensjon ut fra gjennomsnittlig inntekt fremfor de siste årene av ar-
beidslivet, som gjerne er de årene man tjener best.

VERDEN

Kald krig om 
kunnskap

 ■ verdens stormakter er i 
et kappløp – ikke om våpen – 
men om kunnskap og kom-
mersialiserbar forskning, rap-
porterer bbC. USA, europa 
og Kina nevnes som regio-
ner som kjemper om å finne 
fremtidens store inntekts-
kilder gjennom forskning. 
máire Geoghegan-Quinn, 
leder for eUs forskningskom-
misjon, beskriver det som en 
nødssituasjon for innovasjon, 
og hun sier eU vil jobbe for 
enklere tilgang til forsknings-
finansiering. eU regner med 
at de trenger en million nye 
vitenskapelige stillinger for å 
holde tritt med sine globale 
rivaler innen områder som 
helse, energi og teknologi.

AFGHANISTAN

Terrorgruppe ved 
universitet

 ■ Afghanske myndighe-
ter mener de har tatt en ter-
rorgruppe ved Universitetet 
i Kabul. Terrorgruppen, som 
er tilknyttet Al Qaida, skal ha 
planlagt å ta livet av president 
Hamid Karzai (bildet) og ut-
føre angrep mot USA, skri-
ver den amerikanske avisen 
StlToday. Gruppen skal ha 
bestått av seks medlemmer, 
deriblant en professor ved 
universitetet og tre studenter, 
som har mottatt 150 000 dol-
lar fra organisasjoner utenfor 
Afghanistan. Hvor pengene 
kommer fra, er foreløpig ikke 
etablert, men gruppen knyt-
tes til et terrornettverk som 
opererer i Pakistan.

JAPAN

Vurderer å rette seg etter 
verden

 ■ Universitetet i Tokyo (bildet) vurderer å gjøre 
endringer i det akademiske året slik at det nær-
mer seg resten av verden, skriver The Chronicle of 
Higher education. Det japanske akademiske året be-
gynner nemlig i april, noe som også var årsaken til 
at så få ble skadet ved landets universiteter da jord-
skjelvet og tsunamien rammet i mars. Semesterstar-
ten, som er svært asynkron med semesterstart ellers 
i verden, skaper problemer for utveksling av studen-
ter og ansatte. På den andre siden frykter studenter 
problemer med ansettelser fordi mange japanske 
selskaper utelukkende ansetter i mars.

USA

Innfører 
røykeforbud

 ■ The University of ore-
gon lanserer i disse dager en 
holdningskampanje for å for-
berede studenter, ansatte og 
besøkende på en omfattende 
endring neste høst: Da skal 
universitetet bli et fullstendig 
tobakksfritt universitet, mel-
der universitetets studentavis. 
Alle former for tobakksbruk 
forbys. Universitetet er imid-
lertid ikke banebrytende i sitt 
forbud. Fra før finnes det hele 
586 amerikanske universite-
ter og høyskoler som har totalt 
røykeforbud på sine områder, 
ifølge Foreningen for ameri-
kanske ikke-røykeres rettig-
heter.

NIGERIA

Strid om streik
 ■ Ansatte ved en rekke universiteter i nigeria gikk til storstilt streik i begynnelsen av oktober. regje-

ringen hevdet å ha avverget streiken, skriver nettavisen Afrique en ligne, men flere nigerianske medier 
meldte senere at streiken omfattet en rekke institusjoner i landet. De ansatte demonstrerte mot at regje-
ringen skal ha nektet å videreføre en avtale om økonomi og arbeidsforhold med de universitetsansatte. 
Avtalen, som ble inngått i 2009, innebærer blant annet at utdanning finansieres med 26 prosent av kost-
nadene, og at pensjonsrettighetene for professorer mellom 65 og 70 år bedres.

INDIA

Ingen indere på topp
 ■ mens Times Higher educations liste over verdens beste univer-

siteter inkluderer Taiwan, brasil, Singapore, Sør-Afrika og Kina, kan 
India se langt etter en plassering blant verdens 200 toppuniversite-
ter, melder den indiske kringkasteren Ibn Live. Det nærmeste India 
kommer universitetstoppen, er the Indian Institute of Technology, 
bombay (bildet), som er blant de 400 beste. Landene som figurerer 
på topp med flest institusjoner på listen over de 200 beste universi-
tetene, er USA med 75, Storbritannia med 32, Tyskland med 12, ned-
erland med 12 og Canada med 9.

VERDEN

Overraskende universitets rangering
 ■ Times Higher educations universitetsrangering for 2011/2012 byr på 

et par overraskelser, melder University World news. For det første hav-
ner Harvard ikke øverst på rangeringen, men på en god nummer to etter 
The California Institute of Technology. For det andre viser en gjennom-
gang av vitenskapelig produksjon og antall universiteter i forhold til brut-
tonasjonalprodukt og befolkning at usa ikke er best. Derimot ligger Hong-
kong i tet som den regionen med best universitet for pengene, tett fulgt av 
 nederland, Storbritannia, Sveits og Sverige.
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CHILE

Kraftige protester
 ■ Demonstrasjonene i 

Chile har eskalert den siste 
måneden, med kraftige sam-
menstøt mellom politi og 
studenter. Siden april har 
studenter, med bred støtte i 
befolkningen, protestert mot 
hva de mener er et udemo-
kratisk og underfinansiert 
utdanningssystem. I oktober 
har politiet tydd til vannka-
noner og tåregass for å spre 
demonstranter, mens studen-
tene har svart med å antenne 
veisperringer og kaste stei-
ner mot politiet. Tåregass har 
også blitt skutt inn i kontore-
ne til studentorganisasjonen, 
flere hundre har blitt arres-
tert, og et trettitall politifolk 
og studenter er skadet, mel-
der nyhetsbyrået AP.

KINA

Innskrenkninger bekymrer
 ■ Flere kinesiske universiteter nevnes som suksesshistorier i en 

rapport fra verdensbanken om vellykkede nyetablerte forskningsuni-
versiteter. Likevel er verdensbanken bekymret over den akademiske 
friheten i Kina og frykter at utviklingen ikke vil vare. – Kina står over-
for et stort problem, sier verdensbankens koordinator for høyere ut-
danning Jamil Salmi. – vi leser hver dag om restriksjoner i bruken av 
internett og restriksjoner i akademisk frihet, og jeg er ikke sikker på 
om dét er mulig å kombinere med å ha toppinstitusjoner.
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SKAL DU BRyTE GJENNOM I DET NORSKE SAMFUNNET, EROBRAR DU UNIVERSITETET FØRST.  
DET ER DET HISTORIA FORTEL OSS. 

EI ANNA HISTORIE 
EIRINN LARSEN I SAMTALE MED PER ANDERS TODAL FOTO: ERIK NORRUD

Det har teke mange år og gud veit kor mange årsverk, og no er monsteret 
her. I omfang må Universitetet i Oslo 1811–2011, som vart lansert denne 
månaden, vere nær ein verdsrekord i universitetshistorie. Historikar 
eirinn Larsen,1  for tida postdoktor på bI, skal ikkje ha så mykje av skulda: 
Ho har berre skrive knapt hundre av dei fire tusen sidene i verket, men 
kapittelet hennar handlar til gjengjeld om majoriteten – studentane. 
eller rettare: om minoritetar i majoriteten – kvinner, utlendingar, inn-
vandrarar. Det kjem vi attende til. Først må vi finne ut kva slag galskap 
ho har vore med på. 

– Det finst oppdragshistorieverk som berre oppdragsgjevar er interessert i, 
og det finst andre som nokon faktisk kan ha lyst til å lese. Kva behov dekkjer 
UiO-historia?

 – eg trur det først og fremst dekkjer 
behova til historikarane, men dei vil nok 
ikkje seie det sjølve, seier Larsen og ler.

 – Dette verket vart bestilt av eit anna 
rektorat for lenge sidan, og det sitjande 
rektoratet har nok ikkje så sterkt forhold 
til det. men med oppdragshistorie er det 
ofte sjølve materialiteten som er viktig. når 
boka er komen, er ikkje alltid oppdragsgje-
varen så oppteken av kva som står der. verket er ein bauta, det ser tjukt og 
klokt ut: «Her er vår historie.» Det har ein identitetsskapande funksjon.

 – Det er jo ikkje måte på materialitet heller – ni band! 
 – eg veit. John Peter Collett gav ut ei eittbandshistorie om Uio i 1999, 

så kortversjonen fanst allereie. men i arbeidet med den nye historia fekk 
ein tilgang til ekstern finansiering, som gjorde det mogleg å lage dette 
som eit forskingsprosjekt med master- og doktorgradsstudentar. norsk 
Hydro-historia var eit liknande tilfelle.

 – Noregshistoria til Aschehoug er på tolv band, men den dekte heile landet 
og tolv tusen år. Historieverket om NTNU var eitt band, Universitetet i Bergen 
var på to. Ni band er spinnvilt. 

 – Ja, det er spinnvilt. eg kan ikkje heilt forklare omfanget, og eg kjenner 
ikkje at eg treng å forsvare det heller. For min del var dette eit interes-
sant oppdrag eg sa ja til. eg skil meg nok litt frå dei fleste av dei andre 
forfattarane, som har vore tettare knytte til Forum for universitetshistorie. 

Fordelen med eit slikt volum er at du får dekt det meste, og Uio-historia 
har altså fått plass til studentane. «Studentene er vitale for fornyelsen av 
kontrakten mellom universitetet og det norske samfunnet», skriv Larsen. 
men ikkje alle universitetshistorier har lagt vekt på det. 

 – Da Universitetet i Bergen gav ut historia si i 1996, viste det seg at stu-
dentane var gløymde, og det vart teke ille opp. Så måtte universitetet byrje å 
kaste pengar etter folk for å få nokon til å skrive om studentane. I UiO-soga 
kom dei med.

– Ja, dei kom med, både i mitt bidrag og ein del andre stader. men 
det er ikkje uvanleg at studentane blir utelatne i slike verk. I historia til 

nHH, som kom i haust, er dei i liten grad med som aktørar. I det tilfel-
let er det ekstra uheldig, for om ein skal forklare kor viktig den skulen 
er i norsk nærings- og samfunnsliv, er studentmiljøet der heilt sentralt.

– Studentane er alltid i majoritet ved desse institusjonane, sjølv om dei 
er flyktige. Det er rart at dei er så lette å gløyme når historia skal skrivast.

– Historieskrivarane identifiserer seg nok gjerne med faga, og ser 
universitetet ovanfrå. Det er så mange måtar å skrive universitetshistorie 
på: ein kan skrive institusjonshistorie, faghistorie, vitskapshistorie eller 
intellektuell historie, og studentane blir fort utelatne.

Slik det gjerne er med historie: Det som er nærast i tid, er vanskelegast 
å få grep om. Larsens bidrag til Uio-
historia står i band sju, «Samtidshistoriske 
perspektiver» – eit forsøk på å fange opp 
tema som ikkje passa i det store biletet, 
sett saman av fem sjølvstendige essay.2

– Det er ikkje for ingenting at mange 
store, syntetiserande forteljingar – anten 
det er ei noregshistorie eller rune Slag-
stads De nasjonale strateger – endar i eitt 
eller anna vagt om «mangfaldige frontar» 

eller liknande. Den nære fortida er vanskeleg å tolke, seier Larsen.
Ho kom inn i arbeidet først for to og eit halvt år sidan, ein akademisk 

leigesoldat i denne samanhengen, og oppdraget hennar var å skrive eit 
samtidshistorisk kapittel om kjønn og likestilling ved Uio i etterkrigstida.

– Det var vel eigentleg meininga at eg skulle skrive meir om dei tilsette. 
men eg fekk lyst til fortelje ei anna historie enn den eg skulle fortelje.

Larsen endra oppdraget sitt til å handle om korleis ikkje berre kvin-
nene, men òg utanlandske studentar og innvandrarar, har endra og endrar 
universitetet. «Jubileumshistorie nedenfra – Uio og nye studentgrupper» 
heiter kapittelet hennar.

– Dei siste femti åra har det skjedd ei massiv feminisering av Uio, 
både blant faglege og administrativt tilsette. og veldig mange av krava 
til dei kvinnelege studentane er imøtekomne og institusjonaliserte. Slik 
sett er dette ei suksesshistorie, ein kan ikkje late som om denne kampen 
enno ikkje er vunnen, seier Larsen.

– eg er ganske lei av pratet om glastaket og av den eigenforståinga som 
mange kvinner ved universitetet har om at dei enno ikkje er likestilte. 
eg opponerer ikkje mot det som kjensle, men eg identifiserer meg ikkje 
med den kjensla som ei sanning.

Da eirinn Larsen såg nærare på dagens Uio, fann ho andre grupper 
som stakk seg langt meir ut enn kvinnene gjer, men sjølvforståinga deira 
får ikkje like mykje merksemd.

– I dag er den viktigaste nye studentgruppa innvandrarane og et-
terkomarar av innvandrarane. no er det dei som kjem til universitetet 
og søkjer sosial mobilitet, status og verdigheit i det norske samfunnet 
gjennom utdanning – slik dei kvinnelege studentane i si tid gjorde det, 
og som arbeidarsønene og bondesønene gjorde det.

ein konklusjon fell seg naturleg når ein les band sju av Uio-historia: 
Av alle viktige institusjonar er universitetet gjerne førsteprioritet å erobre 
for nye rørsler og samfunnsgrupper som vil opp og fram, anten dei er 

– Når boka er komen,  
er ikkje alltid oppdragsgjevaren så  

oppteken av kva som står der.

SAMTALEN

1 Eirinn Larsen er fødd i 1969. Ho er postdoktor i økonomisk historie ved 
Senter for næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI. Larsen har dok-
torgrad frå European University Institute i Firenze. Ho er medforfattar av 
band sju av historia til Universitetet i Oslo, Samtidshistoriske perspektiver.

2 Dei andre forfattarane i bandet er Peder Anker, Magnus Gulbrandsen, 
Johannes W. Løvhaug og Bent Sofus Tranøy. 
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bygdeungdom, arbeidarar eller feministar. når du har gjort det, kan du 
gå kor som helst.

– Det er universiteta som er lettast å angripe først om du skal erobre sam-
funnet?

 Det trur eg stemmer. Særleg i den norske modellen, som er annleis 
enn den toppstyrte collegemodellen. Universitetet her er lausare bygd 
opp enn i dei fleste andre land, sjølv etter at kvalitetsreforma gav det eit 
meir skuleaktig preg. Strukturen er open i botnen, og det er stor fridom 
for folk som vil slå seg saman, diskutere eller etablere nye ting. og 
studentidentiteten gjev jo visse privilegium sjølv i eit masseutdannings-
samfunn. Du kan framleis bryte barrierar, gå på tvers og bli oppslukt av 
ting. Universitetet er eit viktig fornyande punkt i eit moderne samfunn 
– og særleg i noreg.

– Den høge utskiftingstakten til studentane gjer òg at idear blir skifta ut 
raskt, og dei er ofte endringsviljuge fordi dei er unge.

 – Ja, og den endringa ein ser mest tydeleg i oslo i dag, er innmarsjen 
til minoritetsungdom med mellomklasseambisjonar. eg synest dette er 
svært spennande. Her skjer det nye ting, og leiinga ved utdanningsin-
stitusjonane burde bli flinkare til å anerkjenne det.

endringane handlar om viktigare ting enn nye bønerom ved univer-
sitetet. Larsen peikar i Uio-historia på korleis innmarsjen til bondestu-
dentane og kvinnene ved universiteta i tidlegare epokar var opptakten 
til andre, større samfunnsendringar. 3  

 – Så kva skjer etter at innvandrarbefolkninga har kome inn for fullt ved 

universiteta? Går dei så inn i politikken? 
 – eg drøfta ikkje det spørsmålet i boka, det går ut over ramma mi. 

men vi vil nok sjå fleire av dei i dei politiske institusjonane, ja – sjølv om 
høgare utdanning ikkje verkar særleg viktig som kvalifiseringsgrunnlag 
for politikarar i noreg. Innmarsjen til innvandrarane kan slik sett bidra 
til å heve utdanningsnivået i politikken. Dei kjem òg inn i næringslivet. 
men statsforvaltninga står førebels att som eit meir blendakvitt felt.

I Larsens del av universitetshistoria framstår Uio som ein arena for 
kampar som kjem utanfrå, eller ein deig som lèt seg kna av ytre krefter: 
Kvinner nyttar universitetet til å kjempe for likestilling i samfunnet, 
studentutveksling er sjeldan eit mål i seg sjølv, men reiskap for utan-
rikspolitikk eller bistandspolitikk, og så vidare. 

 – Universitetet i Oslo liknar ikkje ein sjølvstendig aktør med sin eigen 
dagsorden i framstillinga di. 

 – nei, det gjer nok ikkje det. Det heng saman med oppdraget mitt, 
som handla om å sjå på universitetet i samfunnet. men i spørsmålet om 
kjønnskvotering skriv eg om korleis den meritokratiske universitetslo-
gikken kjem fram, der yngre akademikarmenn som taler mot kvotering 
representerer «det beståande». Deira agenda er universitetets agenda.

 – Men heller ikkje i det høvet er det universitetet sjølv som set foten ned. Det 
er nokon som brukar universitetets prinsipp som våpen for å få gjennomslag. 

 – Ja, det kan du seie. Universitetet er nok prega av å vere underlagt 
eit departement, og rektoratet ser gjerne oppover i systemet for å finne 
ut kva det skal meine. og på nokre måtar er posisjonen til universitetet 
svekt. Johannes W. Løvhaug skriv i universitetshistoria om korleis media 
før lytta med respekt til universitetet, nasjonens overlærar. no må uni-
versitetet henge med i den medieskapte røyndomen, og brukar media 
for alt dei er verde for å sikre seg pengar på statsbudsjettet.

 – Ein kan tolke skildringa di som at universitetet er veikt, lettpåverkeleg 
og med liten integritet. Eller ein kan sjå det positivt: Universitetet er ein de-
mokratisk og samfunnsrelevant institusjon. 

 – Der held eg klart på den siste versjonen. Grensene til universitetet 
er ganske porøse, og det er bra. om ikkje universitetet evnar å ta inn 
den nye tida, gjennom studentane og på andre vis, utspelar det rolla si, 
seier Larsen. 

 – Det ville elles vore ganske lett å skrive ei heilt anna historie, med vekt 
på kor stilleståande ting er ved universitetet. Folk sit der og les i boksane 
sine, slik dei gjorde på sekstitalet. Universitetet er framleis heilt ukjent 
for mange – om du ikkje har vore her før, er det ikkje lett å finne vegen 
inn. Det er ingen som fortel deg kor du skal. eg synest faktisk ikkje det 
er negativt om ein gjer universitetet litt meir «skuleaktig». 

Sjølv har Larsen studert ved ei rekkje universitet rundt i verda,4 men 
ved Uio har ho berre teke praktisk pedagogikk.

 – Var det ein fordel i arbeidet at du hadde lite sentimentalitet, patriotisme 
eller lojalitet knytt til Blindern?

 – eg veit ikkje. Først tenkte eg det 
var ei ulempe, eg følte dei andre visste 
så mykje meir enn eg. men eg valde 
å sjå det som ein styrke, og trur det 
hjelpte meg til å sjå andre forteljingar 
i historia. 

– Samanlikna med andre universitet du kjenner – kva kjenneteiknar UiO?
– ein klar veikskap er det at Uio i liten grad taler med éi røyst. Det 

er svært vanskeleg å få til strategisk tenking der. Universitetet i Tromsø 
klarer til dømes langt betre å sameine institusjons- og forskingsstrategi, 
det ser eg når eg evaluerer søknader i Forskingsrådet. og Uio tek stu-
dentane sine for gjevne, dei kjem liksom uansett. Høgskular og mindre 
universitet er nøydde til å setje studentane i sentrum, Uio treng ikkje 
det, seier Larsen.

Ho meiner at dette er ein tradisjon ved universitetet som i alle fall går 
attende til seksti- og syttitalet. 

– Studenteksplosjonen da skapte store problem for Uio. Universi-

tetet fekk ikkje tilstrekkelege budsjett 
til å møte tilstrøyminga, og mange 
tilsette trekte opp stigen og krabba 
opp i elfenbeinstårnet. men dei gode 
professorane er den største ressursen 
universitetet har, og dei må brukast 

også på lågare grad, elles straffar det seg på den faglege rekrutteringa. Ikkje 
minst på HF-faga, seier Larsen og sukkar lett på vegner av humanistar 
som seg sjølv.

 – Før kom dei flinke studentane av seg sjølve til humaniorafaga. Slik 
er det ikkje alltid lenger.

også dét er historie. ■
Per Anders Todal er frilansar i Forskerforum  

og fast journalist i Dag og Tid.

– Eg er ganske lei av pratet om glastaket og 
av den eigenforståinga som mange kvinner 
ved universitetet har.

– Grensene til universitetet er ganske  
porøse, og det er bra.

Eirinn Larsen har skrive universitetshistorie nedanfrå, og 
skildrar innmarsjen til nye studentgrupper i UiO-historia. 

3 Som Larsen påpeikar i kapittelet sitt: Bondestudentane inntok universite-
tet før det parlamentariske gjennombrotet i 1884, og dei kvinnelege stu-
dentane kom i forkant av fulle borgarrettar for kvinner i Noreg i 1913.

4 I tillegg til European University Institute har Larsen samanlikningsgrunn-
lag frå Universitetet i Bergen, UC Berkeley, Háskóli Íslands og l’Écoledes 
hautes études commerciales de Paris. 
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FELTRAPPORT

Falske fortellinger

prosjekt: Justismordets dramaturgi. om konstruksjonen av falske fortellinger i retten. institusjon: Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske 
studier, Universitetet i bergen. fagretninger: Litteraturvitenskap, retorikk, juss, sosiologi, historie. finansiering: norges forskningsråd. 
uunnværlige verktøy: Litteraturvitenskapelige analyseredskaper. publiseringsform: Artikler, bøker, deltakelse i mediene. ny kunnskap: 
betydningen av retorisk, litterær og hermeneutisk kunnskap for kompetent forståelse av rettslige prosesser.

Hvem: Arild Linneberg, Bjørn C. Ekeland og Johan Dragvoll, 
alle ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, 
Universitetet i Bergen, samt et nettverk av forskere nasjonalt og 
internasjonalt.

Hva: Granske justismord. Avdekke feilkilder i rettsmateriale, for 
slik å bidra til økt rettssikkerhet.

Hvordan: Studere fortellingenes betydning i retten og rettens 
måter å fortolke og tyde tegn på, blant annet gjennom retorisk 
analyse.

Av Siri Lindstad

Fritz Moen gratuleres av advokat John 
Christian Elden etter den første frifinnelsen. 
(Foto: Heiko Junge, Scanpix)

– Særlig yngre akademiske jurister ser ut til å tro at når en sak er avgjort i rettsvesenet, er det bare 
å akseptere den, sier Arild Linneberg og Bjørn C. Ekeland. (Foto: Paul Sigve Amundsen)

Du er kanskje som meg. Du elsker å se ameri-
kanske rettsdramaer, der aktoratet og forsvaret 
duellerer. Du fryder deg over hvordan de fin-
kjemmer den andre parts argumentasjon, slår 
ned på hver minste lille avvikende detalj, og 
plukker hverandres beviser i filler. og du vet at 
til syvende og sist er det sannheten, og dermed 
rettferdigheten, som vinner.

men det er altså på tv.
– Det er noe helt annet å være i en norsk 

rettssal enn å se rettsdramaer på tv, sier bjørn 
C. ekeland, postdoktor i litteraturvitenskap ved 
Universitetet i bergen.

– I virkeligheten får man ofte følelsen av å 
være vitne til absurd teater, sier Arild Linneberg, 
professor i litteraturvitenskap, også han ved Uib.

Høsten 1981 ble Fritz moen dømt for andre 
gang for drap. Da reiste forsvarsadvokat olav 
Hestenes seg opp i rettssalen og proklamerte: 
«For første gang i skranken tillater jeg meg å si 
at det er begått justismord.»

Historien skulle gi ham rett. I 2004 ble moen 
først frikjent for det ene drapet, og i 2006 for 
det andre. men da var han allerede død, etter å 
ha sonet atten og et halvt år i fengsel for noe han 
ikke hadde gjort, men der retten likevel mente 
å kunne bevise at han hadde gjort det.

– Hver eneste dom som avsies, hviler på en 
fortelling. Hvem gjorde hva, hvor, når, hvordan 
og hvorfor? Uten den fortellingen blir det ingen 
dom. Dommen er rett og slett konklusjonen på 
fortellingen, sier Linneberg.

Tetter hull i teksten
ekeland og Linneberg har sammen med litte-
raturviter Johan Dragvoll etablert The bergen 
School of Literature and Law Studies, der det 
forskes på jussen i litteraturen og litteraturen i 
jussen, som to sider av samme sak.

De to har sittet mye i rettssalene, og bladd i 
store bunker med rettspapirer. 

Akkurat nå er de midt i prosjektet Justismordets 
dramaturgi. Om konstruksjonen av falske fortellinger 
i retten. Studier av justismordenes retorikk står 
helt sentralt i forskningen.

– Fortellingene kan være gode eller mindre 
gode, og ikke minst: sanne eller falske. Har man 
med et justismord å gjøre, dreier det seg om en 
fortelling som ikke er sann. Den kan absolutt 
være godt fortalt, men den er altså diktning. 
Dommerne forsøker å lage sammenhengende 
fortellinger, også der hvor det ikke er grunnlag 
for det. man tetter tomme hull i teksten, fyller 
ut for å få det hele til å henge sammen, sier 
Linneberg.

Det hele begynte i 1997, med Linnebergs 
første forelesninger om litterære framstillinger 
av rettsprosesser.

– rettsprosesser har vært et tema i verdenslit-
teraturen i flere tusen år. Tenk bare på de greske 
tragediene, på bibelen, Njåls saga, Shakespeare 
og Dickens. eller ta Jeppe paa Bierget av Holberg, 
Forbrytelse og straff av Dostojevskij, Prosessen av 
Kafka, Den fremmede av Camus, ramser Lin-
neberg opp.

etter hvert har forskernes blikk gradvis flyt-
tet seg, fra rettens betydning i litteraturen til 
litteraturens betydning i retten.

Ser bort fra tvilen
Den såkalte stemorssaken i Trondheim, der en 
kvinne i midten av tjueårene ble dømt for å ha 
drept sin tre år gamle stedatter, er et eksempel 
på en sak de har jobbet med. en annen sak er 
drapet på rebecca rist i bergen i 2006.

og så er det Torgersen-saken. I desember 1957 
ble 16 år gamle rigmor Johnsen drept i oslo. I 
juni året etter ble Fredrik Fasting Torgersen, som 

da var 23 år gammel, dømt til livsvarig fengsel 
og 10 års sikring for drapet. Torgersen har hele 
tiden hevdet å være uskyldig dømt, og har begjært 
saken sin gjenopptatt fem ganger.

– Det er helt grotesk hva som har blitt lagt 
fram av ting som peker mot at han kan ha gjort 
det han har blitt dømt for. Saksforholdene er 
tvetydige. Likevel fastholder retten altså den 
entydige konklusjonen. Det er her rettsvesenet 
feiler mest. Kan man ikke komme til en entydig 
konklusjon, skal tvilen komme den tiltalte til 
gode. en av grunnene til at justismord finner 
sted, er at dette ikke skjer, sier Linneberg.

Mediedriv og kvasipsykologi
Treholt-dommen er en annen sak de har brukt 
mye tid på.

– Den dommen virker så overbevisende, og 
nettopp det er kjennetegnet ved veldig mange 
dommer som viser seg å være justismord. Folk 
flest har en iboende tro på at påtalemyndig-
heten snakker sant, og at de vil det beste, noe 
vi selvfølgelig håper og tror at de stort sett vil. 
men for å se alle motsigelsene og bristene i den 
fortellingen som konstrueres, kreves det en type 
retorisk lesning som få jurister behersker – hel-
ler ikke forsvarerne. mange justismord skyldes 
rett og slett dårlig forsvarsarbeid, sier ekeland.

De legger ikke skjul på at de går inn i en 
poli  tisk debatt, som forskere. 

– men vi konkluderer ikke med hvorvidt den 
eller den er uskyldig. Det vi vurderer, er om et 
menneske kan dømmes på bakgrunn av det 
som sies og skrives i denne rettsavgjørelsen, 
presiserer ekeland.

– når det skjer det man kan kalle sjokkerende 
drap, spesielt i et mindre lokalsamfunn, er det 
et veldig stort behov for oppklaring og løsning 
raskt. Det så man både i forbindelse med birgitte 
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Tengs-saken og i Fritz moen-saken. og under 
hastverk begås det mange kortslutninger og 
feilslutninger, der mediene bidrar til å blåse 
opp saken, sier ekeland.

Forskerne finner mange eksempler på hvor-
dan man forsøker å svekke den tiltaltes karakter 
slik at vedkommende framstår som en ikke-
troverdig person.

– ofte baserer vurderingene seg på fullstendig 
hårreisende sakkyndige uttalelser, der personen 
blir vurdert som tilregnelig, men likevel som en 
upålitelig person. man bruker gjerne ord som 
«iskald» eller «kaldblodig». Det er en hel me-
taforikk som går igjen, hvor man gjerne støtter 
seg på kvasipsykologi. Det har ingenting med 
juss å gjøre å si at noen er «iskalde».

Virkeligheten er flerstemt
Den russiske litteraturforskeren og kulturfilo-
sofen mikhail mikhajlovitsj bakhtin (1895–1975) 

er en viktig teoretiker for forskningsprosjektet. 
bakhtin stilte seg kritisk til alle former for 
språklig renhetstenkning og argumenterte i 
stedet for det flerstemmige – det polyfone – i 
litteraturen.

– Han var dessuten veldig opptatt av rettslige 
problemstillinger og forsøkte å finne de lovene 
som styrer språklige ytringer i og utenfor lit-
teraturen.

For vi lengter jo etter et system, etter glass-
klare lover og regler, etter at sannheten blinker 
flekkfri, og at den slemme får sin straff og den 
gode får oppreisning. virkeligheten er dessverre 
langt mer flerstemt enn som så.

– Det kan for eksempel framstå som helt 
merkelig hvor mange falske tilståelser som fin-
nes, også for de mest groteske ting, der den 
anklagede faktisk tror på sin egen skyld. men 
etter å ha sittet i lange og harde avhør tror du 
kanskje selv at du har gjort det du anklages for. 
Som mennesker går vi jo hele tiden rundt og 
føler oss skyldige. og vi er skyldige i mye. Da 
er det lett å begynne å tenke at jo, kanskje var 
jeg der de mener jeg var, kanskje jeg gjorde det, 
sier Linneberg.

– Det skal ikke så mye til for at fiksjon og 
virkelighet blandes sammen i avhørslokalet, 
sier ekeland.

Å feildømmes for flere forhold når man nå 
først har erkjent skyld for noe, finner de også 
eksempler på. Fritz moen var tidligere dømt for 
blotting. men å bli dømt for voldtekt og drap er 
noe helt annet.

– en dom skal være sånn at den dømte skal 
forstå den, forsone seg med den og sone sin 
straff. Hvis rettsvesenet da er slik at du blir 
dømt for ting du ikke har gjort, er det farlig for 

vedkommendes tillit til systemet. Hvordan går 
det da når vedkommende skal reintegreres i 
samfunnet? spør Linneberg.

Må lære å lese
I 2012 kommer boka Justismordets retorikk, blant 
annet med analyser av konkrete rettstekster. 
Forskningsprosjektet er tverrfaglig, med sam-
funnsvitere, humanister og jurister involvert, 
både nasjonalt og internasjonalt. 

– I dagens norske juristutdannelse har stu-
dentene ingen undervisning i hermeneutikk, 
retorikk, litteraritet og tvetydighet. Dermed får 
de ikke den nødvendige treningen i å lese tek-
ster, mener Linneberg, og viser til blant annet 
USA, hvor det er vanlig blant jusstudenter å 
også studere litteratur, filosofi eller lignende.

– målet vårt er å gjenvinne jussen som en 
humanistisk disiplin, slår han fast. ■

Justismordets dramaturgi

 ▪ et tverrfaglig forskningsprosjekt om 
konstruksjonen av falske fortellinger i 
retten

 ▪ forskningssamarbeid mellom forskere 
fra Det humanistiske fakultet ved UiB, 
Rokkansenteret og Det juridiske 
fakultet ved UiO 

 ▪ assosierte medarbeidere ved the 
University of Leicester’s School of Law, 
Göteborgs universitet og Aarhus 
Universitet [INGEN EININGAR SOM 
HEITER DETTE]

 ▪ prosjektperiode mars 2009 til mars 2013

The Bergen School 
of Literature and Law 
Studies

 ▪ forskningsgruppe ved Universitetet i 
Bergen, Institutt for lingvistiske, 
litterære og estetiske studier 

 ▪ etablert i 1997
 ▪ ledes av Arild Linneberg, professor i 
litteraturvitenskap

 ▪ forsker på rettslige konflikter i 
litteraturen, og litteraturens og 
retorikkens betydning i retten

Forhåndsdømming går igjen i justismordsaker, 
sier litteraturforskerne. (Statue foran tinghuset i 
Bergen. Foto: Paul Sigve Amundsen)

– Det skal ikke så mye til for at fiksjon og 
virkelighet blandes sammen i avhørslokalet

bjørn C. ekeland, litteraturviter, Universitetet i bergen
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HISTORISKE BILDER

Den kjente maleren Christian Krohg var også 
professor og direktør ved Statens Kunstakademi. 
Bildet av Krohg er trolig fra Kunstakademiets 
lokaler i Stortorvet 8 i Oslo, en hjørnegård mot 
Grensen, opplyser Oslo Museum, som har leid 
ut bildet til Forskerforum. Ifølge museet er 
fotografiet sannsyn ligvis tatt i perioden 1915–19.

Foto: Anders Beer Wilse,  
Oslo Museum
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LeDer  KronIKK  DebATT  bØKer
Send kronikkforslag til kjetil.brottveit@forskerforum.no. Kronikkens lengde må ikke overstige 10 000 tegn, inkludert mellomrom. 

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

Framlegget til statsbudsjett er den største saka i 
sfæren vår sidan sist. I staden for å skrive noko 
rutinemessig om manglande satsing på forsking 
(eg kunne ha brukt mesteparten av leiaren frå i 
fjor om att, no viser eg i staden til dekninga vår 
på side 4–5), vil eg løfte fram eit mindre omtala 
emne: situasjonen for norskspråklege lærebøker 
for høgare utdanning.

Språkmeldinga «mål og meining» frå 2007–
2008 er det overordna, politiske styringsdoku-
mentet på området. Sjølve nøkkelomgrepet her 
er eit ord eg gjev opp å omsetje til nynorsk: paral-
lellspråklighet. Som det heiter i samandraget av 
meldinga: «Tanken er at ein vil satsa på både en-
gelsk og nasjonalspråket, slik at dei blir nytta pa-
rallelt.» Strategien er blant anna meint å demme 
opp for domenetap – i vår samanheng fyrst 
og fremst at engelsk overtek som akademisk 
språk. norsk er framleis hovudspråk, og den 
gjennomgripande tanken er at studentane bør 
få den norske terminologien innabords før dei 
går vidare til engelsk. betre læring 
er eitt av mange argument for dette. 
Får studentar på lågare grad høve til å 
starte i denne enden? berre til ei viss 
grad. norskspråklege lærebøker for 
høgare utdanning er truga av fleire 
grunnar. Desse vart repetert, ein etter 
ein, på eit seminar i oktober om læ-
reboksituasjonen i akademia. norsk 
faglitterær forfatter- og oversetter-
forening og fleire medarrangørar – 
blant desse Forskerforbundet – stod 
bak seminaret i oslo.

Dei to fyrste grunnane har med gjennomfø-
ringa av kvalitetsreforma å gjere: Fragmente-
ringa av det store grunnfaget til fleire mindre 
einingar gjorde marknaden for heilskaplege 
innføringsbøker mindre. 
Teljekantane – ein del av det 
nye finansieringssystemet 
som fylgde med reforma – 
slår òg negativt ut: Lærebø-
kene tel ikkje.

Andre rammevilkår har 
vorte forverra dei siste åra. 
Den offentleg støtta til utgje-
ving av lærebøker er låg, og 
lågare enn for åtte år sidan. 
Lærebokutvalet under Uni-
versitets- og høgskulerådet 
har som mandat å støtte utgjevingar av lære-
bøker på norsk på felt der dei manglar. Låge 
opplag skal støttast, det same skal grunnbøker 
på nynorsk og læremidlar, inkludert digitale, 

på innføringsnivå. På seminaret oppsummerte 
leiaren i utvalet, professor i tekstvitskap Kjell 
Lars berge, utviklinga. Frå 
2003 til 2004 vart potten 
redusert frå om lag 8 til 4 
millionar. Sidan har støtta 
vore på dette nivået, og berre 
vorte justert etter prisvekst. 
På grunn av knappe midlar 
må utvalet ifølgje berge 
tolke mandatet strengt, og 
avvise mange støtteverdige 
prosjekt. Støtte til digitale 
læremidlar går ut – det vert 
altfor dyrt. – vi har så lite 
pengar at ingen legg merke 
til oss, oppsummerte berge.

Sett frå forlagssida er utgjevingar av lærebø-
ker for høgare utdanning under sterkt press. 
Fastprisen er eit viktig element i den norske 
bokpolitikken. ordninga hindrar billigsal av nye 

bøker, men er no på overtid. Styres-
maktene har lenge ynskt å innføre fri 
konkurranse på feltet, og har berre 
gjeve unntak frå konkurranselova ut 
2012. Ifølgje forlagssjef Svein Skar-
heim i Universitetsforlaget, som òg 
heldt innlegg på seminaret, har det 
vorte vanskelegare å få folk til å skri-
ver lærebøker. For eiga rekning vil eg 
tilføye her: Det er mykje tale om (for 
lita) samanhengande tid til forsking. 
Kven har samanhengande tid til å 
skrive lærebøker?

Sett frå dei akademiske bokhandlane er 
levekåra for lærebøkene på norsk forverra. 
Administrerande direktør Anne Posner i Stu-
dia, studentbokhandelen i bergen, meinte 

at kvalitetsreforma 
ikkje bidreg til å sikre 
norsk som akademisk 
språk. Det har vorte 
færre pensumlister, og 
fleire, meir diffuse re-
feranselister over fag-
stoff. Posner hadde eit 
bestemt inntrykk av at 
studentane vil lese på 
norsk, sjølv om dei må 
betale ekstra for det. 
Ho fortalde: når nye, 

kan hende mindre engelskkyndige, studentar 
vert serverte pensumbøker på engelsk, har det 
vorte ein utbreidd skikk å fordele ansvaret for 
å omsetje kvar sin del til norsk, og late desse 

sirkulere. Hamnar ein der, er verken det språ-
klege eller det faglege i høgsetet.

etter kvart fekk då 
òg studentane ordet på 
seminaret, representert 
ved leiar Kim Kantardjiev 
i norsk studentorganisa-
sjon. Han viste til studiar 
som tyder på at læringa 
vert 20-30 prosent dårle-
gare når ein les stoffet på 
eit framandspråk. For å 
illustrere tilstanden i dag, 
trekte han fram to bøker 
som døme – filosofihis-
toria til Gunnar Skirbekk 

og boka General Chemistry. båe er brukte som 
pensumbøker, men berre den fyrstnemnde er 
omsett; frå nynorsk til bokmål.

rekkja av argument er god og lang for å 
styrke dei norskspråklege lærebøkene. Kvifor 
skjer det så ingenting? Ifølgje kulturpolitikaren 
olemic Thommessen frå Høgre, som hadde 
ordet til slutt, var språk- og læreboksituasjonen 
no komen i ei klassisk, ulykksalig stilling som 
politisk sak, som for den saks skuld høver godt 
på resten av forskings- og utdanningssekto-
ren: Det er konsensus om målsetnaden, men 
problemet er ikkje følt. Indignasjonen er ikkje 
sterk nok, dermed har vi inga konflikt, og ingen 
dynamikk. Dette er eit bidrag til å styrke indig-
nasjonen, dynamikken og politikken: Forleng 
fastprisordninga. Auk utgjevingsstøtta. Sats på 
gode lærebøker på norsk.

Teljekantane slår negativt 
ut: Lærebøkene tel ikkje.

Kven har samanhengande 
tid til å skrive lærebøker?

Indignasjon om lærebøker

redaktør 
Kjetil A. brottveit

Skriv om fiaskoforskningen!
– Hva jobber du med akkurat nå? 
– Jeg underviser på og administrerer en master i diakoni og skriver på av-
handlingen min, om de teologiske premissene for kirkens samfunnsansvar.

– Hvor tenker du best?
– Hjemme i kjellerstua, hvor det ikke er noe som distraherer meg. 

– Hva er den viktigste fagboken i ditt akademiske liv?
– Predikan av Gustaf Wingren. Den sier noe om hvordan teologi handler 
om å reflektere over hvordan kirken kan forkynne et troverdig evangelium. 

– Hva tenker du er tabu i ditt fag?
– Det er nok å ta Guds eksistens for gitt.

– Hva skal til for å bli en god teolog?
– Du må like å lese gamle tekster om Guds forhold til skaperverket, og 
hele tiden spørre: Hva betyr dette hos oss? Her? nå?

– Hvem er den beste læreren du har hatt?
– Gresklærer bjørn Helge Sandvei. Han brakte overheaden til høyder 
PowerPoint aldri kan matche, med opptil tjue overlegg i alle regnbuens 
farger.

– Dersom du måtte velge deg et annet fagfelt, hva ville du falt ned på?
– Jeg tror det hadde blitt juss. Jeg innbiller meg at det ligner på teologi. 
Du må tolke tekster og utøve skjønn.

– Om du var statsråd for forskning og høyere utdanning, hvilket enkelt-
tiltak ville ha vært viktigst for deg å få gjennomført?
– med tanke på mine eventuelle barnebarn vil jeg svare å bevilge mer 
penger til forskning, også teologisk, på hvordan klimatrusselen kan møtes.

– Hvor var du EU-avstemningskvelden 1994?
– Da satt jeg med to kamerater på en hybel på nordberg i oslo og fulgte 
med. Jeg stemte ja, men var lettet over at det ble nei.

– Hva vil du lese mer av i Forskerforum? 
– Kanskje litt mer om fiaskoforskning, om store forskningsprosjekter som 
det går skikkelig galt med. Sikkert både gøy å lese om og noe å lære av.

Av Siri Lindstad

20 nøtter
1. Kva for stat vart styrd av først «Papa Doc» og sidan «baby Doc» frå 

1957 til 1986?
2. Kva er ein bulvan, som kan vere eit nyttig hjelpemiddel for ein jeger?
3. Kva heiter skodespelet til Samuel beckett der vi møter vladimir 

og estragon?
4. Kven er ny statsminister i Danmark?
5. nemn dei tre største partia i oslo etter lokalvalet i september.
6. Kva er det som det til vanleg finst 88 av, med fordelinga 52 kvite 

og 36 svarte?
7. Kva heiter den autonome regionen nordvest i Spania som heiter 

nesten det same som eit område i Polen og Ukraina?
8. Kven skreiv boka Imperiet (Empire), som utkom i 2000 og er omsett 

til meir enn tjue språk?
9. Kva for austerriksk filosof meinte at det ein ikkje kan tale om, må 

ein teie om?
10.  Kva er, etter Det kvite huset, den mest besøkte heimen i USA?
11.  Kva for råvare, som skotten Dunlop fann eit bruksområde for, var 

utgangspunktet for den brutale europeiske framferda i Kongo?
12.  Kven har ei fortid som redaktør i Cappelen og forlagssjef i Aventura 

før ho vart prorektor ved Universitetet i oslo?
13. Kva er det sørlegaste av dei store oljefelta på norsk sokkel og ligg 

om lag på høgd med danske Limfjorden?
14. Kva er namnet på teatertidsskriftet som Therese bjørneboe er re-

daktør for?
15. Kva heiter den danske teiknaren som stadig er drapstruga av islamistar?
16. Kva for år vart juntastyret kasta i Hellas etter sju år ved makta 

(margin: eitt år)?
17. Kven var statsminister i Sør-Afrika 1978–1984 og president 1984–1989?
18. Kva var den engelske nemninga på det ein også kalla postpønk eller, 

med Tramteatret, «ny bøljemusikk»?
19. Kva år døydde Henrik Ibsen (margin: to år)?
20. Kven vart verdsmeister på 100 meter i august, og sprang like etterpå 

200 meter på 19,26?

Svar:
1. Haiti
2. ein kunstig fugl, lokkefugl
3. Mens vi ventar på Godot
4. Helle Thorning-Schmidt
5. Ap, Høgre, venstre
6. Tangentar på eit piano
7. Galicia
8. Antonio negri og michael Hardt
9. Ludwig Wittgenstein

10. elvis Presleys Graceland (ein halv million besøkarar per år)
11. Gummi
12. Inga bostad
13. ekofisk
14. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift
15. Kurt vestergaard
16. 1974
17. Pieter Willem botha
18. new Wave
19. 1906
20. Yohan blake, Jamaica

Tron Fagermoen
medlem nr. 40067340  
i Forskerforbundet
Stilling: Universitetslektor, Det 
teologiske menighetsfakultet (mF)
Utdanning: Cand.theol. ved mF, 
idéhistorie mellomfag
Første stilling etter endt 
utdanning: Prest i Sjøforsvaret
Karrieremål: enten klore meg 
fast i akademia eller komme meg 
tilbake til Kirken

Kven er ny 
statsminister i 
Danmark?
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Ny nettutgåve

vi har relansert nettutgåva vår, Forsker-
forum.no. nettsida har fått ny drakt og 
meir innhald enn før. Her legg vi dagleg ut 
nyhende frå sektoren, i tillegg til eit utval 
stoff frå bladet. vi publiserer nyhende, 
reportasjar, kronikkar, debattinnlegg og 
bokmeldingar. nettstaden er òg ein mark-
nad for stillingsannonsar. Forskerforum 
er elles til stades på Twitter og Facebook, 
på lett tilgjengelege adresser. velkomen 
som ny eller gamal lesar.
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måte. I dei delane av boka som 
handlar om antikken, siterer han 
nesten berre dei antikke kjeldene 
sjølv, særleg Cicero og Quintilian. 
men i delane om renessansen og 
nytida lener han seg tett på mo-
derne teoretikarar i analysen av 
kjelder. ein skulle jo tru det var 
skrive endå meir faglitteratur om 
antikken, og det verkar som Kjeld-
sen brukar meir teori jo mindre 
sikker han sjølv er på temaet.

boka har ein forvirrande 
stru k  tur. Kjeldsen går rett på ein 
krevjande diskusjon av antikk re-
torikk, medan ein introduksjon til 
retorikk er plassert som appendiks 
lengst bak i boka, saman med to 
andre forklarande appendiks. eg 
måtte bla mykje fram og tilbake for 
å finna ut av samanhengane. Her 
forsøker forfattaren å tilfredsstilla 
ekspertar og eit allment publikum 
samtidig, men han burde ha satsa 
på det allmenne publikumet.

eg undrar meg også over 
kvifor Kjeldsen har avgrensa det 
spennande emnet sitt til antikken 
og tidleg nytid. Han kunne jo også 
tatt for seg det 20. hundreårets re-
torikk slik han utspelar seg i film, 
fjernsyn, webdesign, etc. eg får ei 
kjensle av at retorikkfaget trivst 
best i fortida.

Av Lars nyre

Inkludert, på én 
betingelse!
Anne Leseth og  
Kari nyheim Solbrække (red.)
Profesjon, kjønn og etnisitet
Cappelen Damm Akademisk, 2011
258 sider
veil. pris: kr 368,–

Jeg likte meg aldri 
i barselgruppa. nå, 
når sønnen min er 
blitt tenåring, er 
det en tilforlatelig 
bekjennelse. Da, 
da han ennå var det 

største mirakelet i universet, var 
det umulig å si høyt. men hvor-
for likte jeg meg ikke? var det 
usikkerhet i den nye rollen som 
mor? Følelsen av konkurranse 
mødrene imellom? Alltid frem-
stå som riktig? I Anne Leseth og 
Kari nyheim Solbrækkes bok om 
norske profesjonsutdanninger og 
profesjonelle praksiser finner jeg 
noen forklaringer.

boken består av ti kapitler 
for  delt på to hoveddeler rettet 
mot temaene kjønn og etnisitet. 
Der undersøkes «velferds statens 
yrker», de som ivare tar et offent lig 
velferds tilbud. Disse er sykeplei-
ere, fysioterapeuter, helsesøstre, 

jordmødre, (bio- og data)ingeniø-
rer, lærere og sosialarbeidere. Ar-
tikkelforfatterne er i all hovedsak 
forskere som baserer sine kvalita-
tive studier på samfunnsvitenska-
pelige og humanistiske metoder 
og teorier. også det faktum at flere 
av dem har praktisk erfaring fra 
profesjonene de undersøker, gjør 
boken til et svært grundig og 
interessant bidrag ikke bare for 
profesjonsforskningen og andre 
relevante fagretninger, men også 
for norsk politikk.

Én av grunnene til dette er det 
såkalte likestillingsparadokset nor - 
ge regnes som et fore gangsland for 
likestilling med åtti prosent kvin-
ner i arbeid.

Likevel har vi ett av de mest 
kjønn sdelte arbeidsmarkedene 
av alle verdens industriland. 
riktig  nok rekrutteres stadig flere 
kvinner til tradisjonelt manns-
dominerte profesjoner, men 
den motsatte veien går det tregt. 
boken diskuterer den ubalansen, 
komplekse maskuline idealer og 
menns begrunnelser for å velge 
utradisjonelt svært godt. er det 
slik at en mann som vil bli syke-
pleier, tangerer det kvinnelige ved 
å velge utradisjonelt, eller velger 
de sykepleieryrket for å innta tra-
disjonelt maskuline leder roller 
innen profesjonen?

Her diskuteres også hva som 
kan oppstå av paradokser i møtet 
mellom multikulturell, feminis-
tisk teori og profesjoners praksis 
for jordmødre som behandler 
kjønnslemlestede somaliske kvin-
ner, hvordan fysio terapistudenter 
gis status for å drive med trening 
selv om det ikke er en del av ut-
danningens opptakskrav, og hel-
sesøstres bekymring for foreldres 
barneoppdragelse. 

blant annet i kapitlet om hel-
sesøstrene aktualiseres ett av 
bok ens hovedargumenter. Argu-
mentet rettes mot den norske vel-
ferdsstaten, som har som uttalt 
mål å være inkluderende. I prak-
sis er den ikke nødvendigvis det. 
man blir invitert med, men når 
man vel er innenfor, kan man føle 
seg ekskludert, fordi man ikke er 
eller føler seg som de andre. Det 
vil si: Den er inkluderende, men 
bare på betingelse av at du er 
konform. Dette er et eksempel på 
bokens definitive styrker, at den 
gjennom empiriske diskusjoner 
både gir interessante analyser av 
profesjoner og profesjonsutdan-
ninger, men også tilbyr sentrale 
analyser og kunnskap som er po-
litisk relevante.

Av ragnhild Fjellro

Nye bøker av forskere
Åshild næss
Global grammatikk. Språktypologi 
for språklærere
Gyldendal Akademisk, 2011
274 sider
veil. pris: kr 395

boka behandler grammatikk som 
et unikt fenomen som forteller 
noe om hvordan mennesker 
oppfatter og tenker om verden 
omkring seg. boka tar sikte på 
å gi lærere i språk redskaper til å 
forstå og forklare grammatikk fra 
et funksjonelt perspektiv: Hva er 
egentlig grammatiske kategorier, 
og hvor kommer de fra? næss har 
doktorgrad i lingvistikk og har 
arbeidet ved Universitetet i oslo.

Fortidas visuelle 
retorikk
Jens e. Kjeldsen
Tale med billeder – tegne med ord. 
Det visuelle i antik retorik og retorik-
ken i det visuelle
Scandinavian Academic Press, 2011
200 sider
rettl. pris: kr 249,–

boka handlar i ho-
vudsak om korleis 
berømte retorika-
rar har bruka bilet-
kunst og skulptur 
i tale kunsten, og 
er spekka med ek-

sempel. Kjeldsen siterer romaren 
Quintilian (ca. 35–100 e.Kr.), som 
samanliknar kvardagsspråket med 
ein stivt oppreist kropp og retorisk 
språk med den greske statuen 
«Diskoskastaren». Statuen er smi-
dig og «yndefull», og på same vis 
har retorikken større variasjonsrik-
dom og «ynde» enn vanleg språk.

Kjeldsen lagar ei teoretisk 
ove  r sikt over visuell retorikk, og 
Quintilian illustrerer paravisuell 
retorikk, der talaren verbalt malar 
fram bilete av kunstverk for publi-
kum. Den andre hovudforma er 
direkte optisk retorikk. romaren 
marcus Antonius (83–30 f.Kr.) 
forsvarte ein tiltalt politikar ved å 
riva kjortelen av han, slik at alle 
kunne sjå dei ærefulle såra han 
hadde fått i kampen mot romar-
rikets fiendar. Slik optisk retorikk 
kan vera svært effektiv, og politi-
karen vart frikjent.

Kjeldsen hevdar overtydande 
at visuelle verkemiddel er sentrale 
i retorikken. Han brukar Quinti-
lian til å forklara kor viktig talarens 
blikk, gestikk og kroppsholdning 
er. Talarens actio er det mest vi-
suelle trekket ved retorikken, og 
særleg viktige er hendene. «er ikke 
hendene i stand til å opphisse, til 
å hindre, til å uttrykke anerkjen-
nelse og undring eller skam?» spør 
Quintilian.

boka har grundige analysar 
av klassiske retoriske verk, blant 
anna Gorgias’ Lovprisning av He-
lena frå 300–400-talet før Kristus 
og Leon battista Albertis De pictura 
frå 1400-talet. Kjeldsen plasserer 
tekstane i sine respektive samtider, 
og fortel kva dei andre kunstna-
rane og retorikarane meinte om 
same sak. Slik vert desse urgamle 
tekstane levande og relevante.

men Kjeldsen brukar fag lit-
teraturen på ein litt inkonsekvent 

Mørkets hjarte
Det finst ugjerningar Justitias vektskål ikkje kan bere.

De mest alvorlige forbrytelser vart 
publisert i vår. eg har lese boka 
etter ugjerninga 22. juli, som har 
endra underteksten for så mange 
skrivne og uskrivne ord – ord som, 
ofte med rette, av og til med urette, 
no blir vege etter den vekta 22. juli 
representerer. eit av dei tyngjande 
spørsmåla ugjerninga stiller oss 
overfor, er: Korleis skal vi straffe 
brotsverk som har motiv og konse-
kvensar som er ufattelege for oss?

Denne boka søkjer svaret i det 
vi gjerne kallar den positive rett, 
den faktisk etablerte rettsordnin-
ga, og ho tek for seg det rettslege 
innhaldet i straffbare handlingar 
som i folkeretten og det norske 
rettssystemet vert sett på som dei 
mest alvorlege. Desse inkluderer 
brotsverk mot menneskja (som 
ugjerningsmannen 22. juli vert 
vurdert tiltala for), folkemord, 
krigsbrotsverk, aggresjons brots-
verk, terror, tortur og bruk av mas-
seøydeleggingsvåpen.

metoden er tolking av rett-
skjeldene, føremålet å avklare 
gjeldande strafferett, det vil seie 
kva tolkingsalternativ som har 
best dekning i det føreliggande 
rettskjeldematerialet. Stegvis og 
logisk, gjennom jussens nøytrale, 
nøkterne språk, presenterer boka 
norsk og internasjonal strafferett, 
det rettslege innhaldet i dei sju 
brotsverkskategoriane og til slutt 
meir ålmenne spørsmål – som 
vil kåra for at gjerningsmannen 
skal reknast som tilrekneleg og 
ha skuldevne.

mange døme er knytt til norsk 
politikk, som det folkerettslege 
grunnlaget for norsk deltaking i 
krigføring i land som Jugoslavia, 
Afghanistan og Libya. Andre døme 
er henta frå massedrapas bestial-
ske historie. Forfattaren minner 
om rett s  tenaren i Heiligen berg: 
Språket er nøkternt oppreknande, 
men den som kan lytte, høyrer koret 
av menneskeskrik trenge gjennom 
tala frå Dresden, Irak og Tsjetsjenia 
og presse mot jussens språklege 
overflate. men kva som er rett, er 
utelukkande eit rettsleg spørsmål, 
som når eskeland prosederer mot 
Carl August Fleischers vurderingar 

om angrepet på Jugoslavia i 1999 
låg innafor folkerettens grenser. 

Det er i eit slikt rom mellom gru-
fulle handlingar og klinisk juridisk 
språk rettssaka mot ugjernings-
mannen frå 22. juli skal utspele seg, 
framfor dei attlevande nære – og 
oss andre. vert tiltalen basert på 

gjeldande norsk strafferett, er straf-
feramma 21 år, eventuelt dom med 
forvaring. og nettopp juristane, 
utdanna i vår rettspositivistiske 
tradisjon, har vore prominente i 
den offentlege samtalen om saka. 
retts filo sofiske og retts sosiologiske 
stemmer, som vurderer straffas 
moralske og sosiale grunnlag og 
verknader på bakgrunn av ei mo-
ralsk forståing av kva mennesket 
og samfunnet er og bør vere, er 
knapt å høyre.

og i dette offentlege ordskiftet er 
snart det meste som før, dei fleste 
skribentar skriv som om det dei 
skriv om, er begripeleg, som om 
det dei har tenkt tidlegare, føregreip 
det dei no har opplevd.

I dagleglivets samtalar trur eg 
det er annleis. Tidvis vekker opple-
vinga vår av at dette var eit angrep 
mot kvar og ein av oss, til live det 
eldste svaret vi kjenner: «Auge for 
auge, tann for tann.» men også det 
svaret – som historisk har gjeve 
opphav til så mange nye overgrep 

på offera sine vegner – er utilstrek-
keleg: Det er umogleg å tenkje seg 
ei straff som er stor nok i denne 
verda. Tenkjer ein slik, må ein søke 
til dommen om evig pine: Gjer-
ningsmannen skal dømmast til eit 
inferno der han for all tid sjølv skal 
oppleve all den liding han har påført 
dei drepne og dei attlevande: forel-
dre, søsken og vener som brått blei 
slått til jorda av trøysteslaus gru og 
berre sakte, sakte reiser seg igjen, 
tek innover seg kakofonien frå det 
offentlege rommet og gradvis kjen-
ner botnlaus sorg bli blanda med 
andre kjensler.

Dagleglivets samtalar kan også 
ha sine kloke korrektiv. Som då ein 
ven av meg, i møtet med mitt mis-
motige raseri, viste til raskolnikov. 
eg trur eg forstår kva han meinte, 
sjølv om orda berre kan peike mot 
meininga. raskolnikov er, uavhen-
gig av dommen, fordømt. erkjenner 
og lever han seg inn i kva han har 
gjort, er han dømt til pine kvar dag, 
resten av sitt liv. Gjer han ikkje det, 
har han likevel stilt seg utanfor det 
menneskelege, det som bind oss 
saman som menneskelege vesen.

eskelands analyse av gjeldande 
rett overfor dei alvorlegaste brots-
verk er farga av si tid, men minner 
oss om massemordas forferdelege, 
uendelege omfang. Han held oppe 
ordskiftet om den norske staten 
si moglege rolle i slike brotsverk. 
Han skildrar framveksten av og inn-
haldet i den internasjonale retten 
sine svar på brotsverk vi ikkje har 
sett gjennomført av nordmenn på 
norsk jord sidan Henry rinnan. Før 
no. 22. juli har, for oss, aktualisert 
den av «brotsverkskategoriane» 
som boka vier minst merksemd 
og sett eskelands drøfting av norsk 
varetektsfengslingspraksis under 
overskrifta «Tortur i norge?» i grelt 
relieff. 

22. juli har vist oss kor util-
strekkelege norske straffe rammer 
er, og fått nokre av oss til å ønskje at 
dei bør strekkast lenger. vel vitande 
om at dei likevel ikkje strekk til. Det 
finst ugjerningar Justitias vektskål 
ikkje kan bere.

Av oddgeir osland

Ståle eskeland
De mest alvorlige forbrytelser

Cappelen Damm Akademisk, 2011
360 sider

rettl. pris: kr 648

Inger-Lise Lien
I bakvendtland – kriminelle liv
Universitetsforlaget, 2011
184 sider
veil. pris: kr 249

Hvorfor blir ungdom kriminelle 
eller gjengmedlemmer? er ung-
domstiden for innvandrerungdom 
mer sårbar enn for ungdom med 
norsk etnisk bakgrunn? boka er i 
hovedsak basert på intervjuer med 
femti innsatte i norske fengsler. 
Forfatteren har også snakket med 
fengselsbetjenter, prester, imamer 
og slektninger av innsatte. Lien er 
forsker ved nasjonalt kunnskaps-
senter om vold og traumatisk stress.

Dag Wollebæk og Signe bock Se-
gaard (red.) 
Sosial kapital i Norge
Cappelen Damm Akademisk, 2011
304 sider
veil. pris: kr 388

Hva er sosial kapital? Hvor kommer 
den sosiale kapitalen fra? I denne 
innføringsboka gis en gjennom-
gang av begrepshistorikken og 
teorigrunnlaget til sosial kapital 
samt ulike empiriske analyser og 
diskusjoner av sosial kapital i det 
norske samfunn. norsk sosial ka-
pital drøftes i en nordisk og euro-
peisk kontekst. begge redaktørene 
er tilknyttet Senter for forskning 
om sivilsamfunn og frivillig sektor. 

Tone Kvernbekk og  
Lars Løvlie (red.) 
Nye stemmer i norsk pedagogisk 
humanioraforskning
Fagbokforlaget, 2011
238 sider
veil. pris: kr 248

Åtte nye stemmer står bak ar-
tikler relatert til sine doktor-
gradsprosjekter. blant emnene 
er norsk pedagogisk historie, 
fra etterkrigstidens demokra-
tiopplæring til ivaretakelsen 
av vår kollektive pedagogiske 
hukommelse. Kvernbekk er pro-
fessor, og Løvlie er professor 
emeritus, begge ved Pedagogisk 
forskningsinstitutt, Universite-
tet i oslo.
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KOLUMNETITTELDEBATT

Tellekantsystemet 
skal evalueres

VITENSKAPELIG PUBLISERING: 
Jeremy Hawthorn og Jakob Lothe 
tar opp «tellekantsystemet» til ny 
kritisk belysning i en kronikk i 
Forskerforum nr. 8/2011. De har 
mange gode forslag til forbedringer. 
Særlig nivåinndelingen av forlag bør 
kunne forankres bedre i fagmiljøene 
gjennom mer åpne prosesser og ty-
deligere faglige begrunnelser. vi vil 
legge kronikken fram til diskusjon 
i Universitets- og høgskolerådets 
(UHrs) publiseringsutvalg.
I likhet med Hawthorn og Lothe 
har publiseringsutvalget registrert 
at publiseringsindikatoren nå bru-
kes til flere ulike formål. Indikato-
ren brukes til dels også på andre 
måter enn den opprinnelig var ment 
for. Gjennom UHr har utvalget 
tatt initiativ til en ekstern evalu-
ering av publiseringsindikatoren. 
evalueringen skal bl.a. kartlegge 
hvordan indikatoren brukes ved 
institusjonene, og hvilke endringer 
den har medført. evalueringen skal 
også belyse hvor godt indikatoren 
representerer ulike fags publise-
ringspraksis. Spørsmålet om hvor 
godt indikatoren representerer hu-
maniora og bokpublisering, som 
Hawthorn og Lothe er opptatt av, 
vil inngå her. Det samme gjelder 
spørsmålet om indikatoren også 
skal inkludere redaktørskap.
I kronikken nevnes Cornell Univer-
sity Press som eksempel på uforut-
sigelig nivåplassering. Forlaget ble 
foreslått nedgradert til nivå 1 i januar 
2007 av et annet fagråd enn fagrådet 
som Hawthorn og Lothe tilhører. 
UHrs publiseringsutvalg avviste 
dette forslaget i mars samme år. 
Cornell University Press har således 
alltid vært på nivå 2. eksempelet 
viser at systemet har ankeinstanser 
som fungerer – også i enkeltsaker. 
Kanskje er dette heller et eksempel 
på at informasjonen om kanaler og 
nivåer som nå ligger hos nSD, også 
bør være synlig i informasjonssys-
temet Cristin?

ole Gjølberg, 
leder av UHRs publiseringsutvalg 

og  Sigbjørn Hernes, 
sekretær i UHRs publiseringsutvalg

GJESTESKRIBENTEN

Gjennomslag for 
humaniora

Gjesteskribentene skriver sant og subjektivt om 
akademia. De faste gjestene er Bjørn Sverre Hol 
Haugen, Norunn Askeland, Gunnar Sivertsen og 
Kristin Hestflått Spilker.

Pensjon er også 
forsknings politikk
PENSJONSORDNINGER: I For-
skerforum 3. oktober kan vi lese om 
hvordan ulike pensjonsordninger 
skaper utfordringer for Institutt for 
samfunnsforskning og andre i fors-
kningssektoren. Det må vi ta på alvor.

I norge har vi bred politisk enig-
het om at forskning og utvikling er 
viktig for landets fremtid. et sentralt 
virkemiddel for å sikre god kompe-
tanseutvikling i forskningssektoren 
er å legge til rette for god mobilitet. 
Det betyr at det skal være enkelt for en 
forsker å bytte jobb fra en forsknings-
virksomhet til en annen, enten den 
er eid av staten, er en stiftelse eller 
er en privat forskningsvirksomhet. 

Det er lett å tenke at en pensjons-
ordning «bare» handler om hva du 
skal leve av når du blir pensjonist. I 
virkeligheten handler det om mye 
mer, og pensjon bør være et viktig 
element ved alle jobbskifter.

Forskjellen på en god og en dår-
lig pensjonsordning kan fort utgjøre 
50 000 kroner i året. vi må huske 
at pensjonsordningen er en viktig 
del av lønns- og arbeidsbetingelsene 

våre. Pensjon handler om hva du 
skal leve av om du blir skadet eller 
syk. om trygghet for familien din. 
Det handler altså om å trygge frem-
tiden, uansett hvordan den måtte 
bli. I tillegg kan alle medlemmer 
i Statens pensjonskasse søke om 
gunstig boliglån til en rente som 
ligger ca. 1 prosent under markeds-
renten. Det gjør noe med økono-
mien her og nå. 

når nHo oppfordrer bedrifter 
med ytelsespensjon til å vurdere å 
legge om sine pensjonsordninger 
til innskuddspensjon, er det viktig 
at hele bildet kommer frem. Det er 
selvsagt billigere for en arbeidsgiver 
å ha en billig pensjonsordning enn 
en dyrere og bedre. men det som 
er billig for arbeidsgiveren, er ikke 
nødvendigvis bra for den ansatte. 
en pensjonsordning må være bra 
for begge parter. 

For eksempel: 57 prosent av nor-
ske arbeidstakere i privat sektor har 
ikke uføreforsikring som en del av 
pensjonsordningen sin, slik alle 
medlemmer i Statens pensjons-

kasse har. Svært mange private 
arbeidsgivere tilbyr sine ansatte 
den laveste lovpålagte innskudd-
spensjonen, som er 2 prosent av 
ordinær lønn.

Konsekvensene av en god og 
dårlig pensjonsordning kan altså 
bli store for hele familien dersom 
arbeidstakeren blir ufør, går bort 
eller blir pensjonist.

våre undersøkelser viser dessverre 
at arbeidsgivere i altfor liten grad bru-
ker verdien av medlemskapet når de 
rekrutterer. For konkurranseutsatt 
sektor, som deler av forskningssekto-
ren tilhører, er det viktig å vise konkur-
ransefortrinnet en god pensjonsord-
ning faktisk er – både for 30-åringen 
med små barn og stort huslån og for 
55-åringen som kanskje begynner å 
tenke på pensjonisttilværelsen.

Forskernes lønns- og pensjons-
betingelser er sannsynligvis en av 
de viktigste faktorene som kan på-
virke mobilitet i forskningssekto-
ren. I dag er de aller fleste forskere 
i norge medlemmer i Statens pen-
sjonskasse, mens et lite mindretall 
har en privat tjenestepensjon. Det 
kan i noen tilfeller gjøre det vanske-
ligere å skifte jobb fra et universitet 
til et forskningsinstitutt, spesielt 
dersom forskeren er eldre. Det skal 
ikke være et problem å være erfaren. 
Det er dårlig seniorpolitikk og det 
er dårlig forskningspolitikk.

Derfor mener Statens pensjons-
kasse at hele forskningssektoren bør 
ha samme pensjonsordning. I tillegg 
må vi justere regelverket slik at vi 
fjerner uønskede effekter – som for 
eksempel den problemstillingen In-
stitutt for samfunnsforskning tar opp. 

eksemplet til Institutt for sam-
funnsforskning (ISF) viser at ulike 
regler og mekanismer kan slå uhel-
dig ut økonomisk og virke hindrende 
på mobiliteten i forskningssektoren, 
spesielt for eldre arbeidstakere. For 
eksempel kan ISF oppleve å få en 
stor ekstraregning når de ansetter 
en 55-åring. Universitetet i oslo 
vil ikke oppleve det samme om de 
ansetter den samme 55-åringen. 
Årsaken er at ISF og Universitetet 
i oslo fører regnskap etter to ulike 
regnskapsprinsipper, selv om begge 
har pensjonsordningen sin i Statens 
pensjonskasse. I tillegg er det noen 
spesielle regler som i enkelttilfeller 
kan slå uheldig ut når forskere bytter 
arbeidsgiver. 

Disse utilsiktede hindringene 
og effektene må vi ta på alvor og 
forsøke å fjerne. Derfor vil Statens 
pensjonskasse ta initiativ til å finne 
mulige løsninger sammen med vår 
eier Arbeidsdepartementet.

Finn melbø, administrerende 
direktør, Statens pensjonskasse

Kven skulle tru at den føderale etterretningstenesta 
i USA ville finansiere eit forskingsprogram om 
metaforar, som går under namnet the Metaphor 
Program? Det er ikkje småpengar det er snakk om, 
men fleire titals millionar dollar over fem år, for 
tverrfaglege team av metafor-
forskarar som skal identifisere 
og vurdere metaforar i så ulike 
språk som persisk, russisk, 
engelsk og spansk. Det er ei 
kjent sak at alle bruker me-
taforar, og at dei metaforane 
vi bruker, viser kva som blir 
teke for gitt i ein kultur, og kva 
slags verdsbilde medlemmer 
i ein kultur har. Forsking har 
vist at folk tenkjer ulikt om 
kriminalpolitikk alt etter om 
dei ser på kriminalitet som 
eit virus eller som eit villdyr. I 
det første tilfellet vil dei gå inn 
for sosiale reformer, i det siste 
tilfellet blir svaret meir politi 
og strengare straffer. Heim-
lege politikarar og journalistar 
har i det siste teke metaforar 
i språket alvorleg for å unngå «hate speech», 
særleg etter 22. juli.

metaforforskarar har utvikla metodar for å 
kunne analysere metaforar ved hjelp av data-
program. I the Metaphor Program er det verkeleg 
store mengder som skal analyserast, som alle 
internettsidene på pers isk, 
for å leite etter løyn domar i 
måten folk tenkjer på. For-
skinga kan blant anna bru-
kast til å forstå både venner 
og fien dar og til å bekjempe 
opprør og terro r isme, hevdar 
ein av forfat tarane av boka 
Computational Methods for 
Counterterrorism. Her ten-
kjer ein seg først å analysere fiendens metaforar 
og deretter lansere motmetaforar som vil få folk 
til å tenkje på andre måtar enn det terroristane 
gjer. Det handlar om å få makt over språk og 
tanke og dermed også politisk makt. men for å få 
til dette må ein kjenne til at metaforar kan vere 

ulike i ulike kulturar. I japansk er sinnet plassert 
i magen, mens det i zulu er plassert i hjertet. I 
nokre kulturar viser ein sinnet sitt gjennom ei 
utblåsing, i andre kulturar gjennom at det kokar 
over. I dag har vi ein stor kunnskapsbase om 

kulturvariasjon i metaforbruk, 
og no skal kunnskapane takast 
i bruk.

The Metaphor Program byg-
gjer på kognitiv lingvistisk 
metaforteori, kjent blant anna 
gjennom arbeida til George La-
koff og mark Johnson frå 1980 
og framover. men Lakoff og 
fleire med han meiner det vil 
ta tid før ein greier å utvikle ein 
analysemåte som er vitskapleg 
forsvarleg. For ein erfaren me-
taforforskar kan det ta opp til 
to timar å analysere 500 ord. 
nettopp derfor bruker ein da-
taprogram til arbeidet. Det er 
gjort store framsteg med bruk 
av dataprogram i metaforfor-
sking, sjølv om det framleis er 
problem knytt til registrering 

og vurdering av språklege nyansar. ein god del 
kan likevel løysast om menneske og maskin ar-
beider saman.

Lakoff er redd for at forskarane ikkje greier å 
utvikle den etterlengta metoden for raskt å iden-
tifisere og evaluere metaforar. og om dei greier 

det, korleis vil dei bruke 
han? etter hans meining 
er det ikkje nokon dårleg 
idé å bruke eit effektivt 
dataprogram til å oppdage 
terroristar, men vil forska-
rar bruke programmet til 
å spionere på oss metafor-
forskarar også? spør han. 
Det er eit relevant spørsmål. 

Her heime vil forskingsprosjekta på feltet truleg 
vere mindre ambisiøse. og sjølv om støtta til 
humaniora kjem frå noko uventa hald, kan vi 
humanistar glede oss over at eit viktig fagfelt 
no blir sett på som vel verdt å bruke pengar på.

norunn Askeland 
er professor ved  

Høgskolen i vestfold.

«I japansk er sinnet 
plassert i magen,  
mens det i zulu er 
plassert i hjertet.»
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I 
visjonsløst 

 for skni n gs budsjett
regjeringens forslag til statsbudsjett 
for 2012 gir tilnærmet nullvekst for 
forskningen, ingen nye studieplas-
ser til høyere utdanning og ingen 
bedring av studiefinansieringen.  
– regjeringen er uten vilje til å satse 
på forskning og kompetanse, sier For-
skerforbundets leder bjarne Hodne.

regjeringen svikter for andre året 
på rad målet i Soria moria-erklærin-
gen om å øke forskningsinnsatsen.  
– Utfordringene som norge står 
overfor kan bare løses ved å satse 
på forskning og kompetanse. Det er 
derfor svært skuffende at regjerin-
gen innenfor rammene av et stramt 
budsjett ikke vil investere i kunn-
skap, sier bjarne Hodne. 

II 
vil ha opptrappingsplan 
for forskningsinnsatsen

regjeringens forslag til statsbudsjett 
for 2012 er svært defensivt når det 
gjelder forskning og høyere utdan-
ning, skriver Forskerforbundet i et 
notat til Stortingets Kirke-, utdan-
nings- og forskningskomité. For-
skerforbundet deltok på komiteens 
høring om statsbudsjettet 18. oktober. 

Utviklingen i de siste statsbud-
sjettene viser at det er nødvendig å 
tidfeste målsettingen for forsknings-
innsatsen og knytte det til en årlig 
opptrappingsplan. Forskerforbundet 
har foreslått at norge tar mål av seg til 
å øke forskningsinnsatsen til 3% av 
bnP innen 2017, og at det offentlige 
finansierer halvparten av dette. Du 
kan lese våre budsjettkommentarer 
på nettsiden www.forskerforbundet.
no/statsbudsjett.

III 
701 nye doktorgrader

I første halvår 2011 ble det gjennom-
ført 701 doktorgradsdisputaser ved 
norske læresteder. Dette er en bety-
delig økning fra 620 i første halvår 
2010, skriver nIFU i nyhetsbrevet 
Doktorgrader i tall.

Kandidater med ikke-norsk stats-
borgerskap bidrar sterkt til øknin-
gen. I året 2010 utgjorde utlendin-
gene 28 prosent av alle doktorander. 
Andelen økte til 31 prosent i første 
halvår 2011.

Iv 
nytt verktøy for 

 inkluderende arbeidsliv
Partene i arbeidslivet har lansert et 
nytt, interaktivt IA-verktøy som er 
myntet på både ansatte, tillitsvalgte 
og ledere. Hensikten er å bevisstgjø-
re og veilede alle parter på hvordan 
man kan jobbe konstruktivt med å 
skape inkluderende og gode arbeids-
miljø, til beste for ansatte, ledere og 
virksomheten. opplæringsverktøyet 
ligger fritt tilgjengelig på www.in-
kluderende.no

bak prosjektet står organisasjo-
nene som står bak avtalen om et mer 
inkluderende arbeidsliv; Lo, Unio, 
YS, Akademikerne, Spekter, virke, 
KS, Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet og nHo.

v 
eu-kommisjonen med ny re-
formstrategi for  høyere 

utdanning 
europakommisjonen har lagt frem 
sin nye reformstrategi for moderni-
sering av høyere utdanning i europa. 
Strategien er en del av europa 2020, 
eUs overordnede tiårsstrategi som 
blant annet legger vekt på utdan-
ning og livslang læring for sam-
funnsutvikling, økonomsk vekst 
og sysselsetting. 

Kommisjonen beskriver fem ho-
vedområder der det er nødvendig 
med sterkere innsats for moderni-
sering og reform i europeisk høyere 
utdanning: 
1. Øke antallet europeere med 

høyere utdanning, sikre bre-
dere rekruttering av studenter 
og redusere frafall i løpet av 
studietiden. 

2. Forbedre kvalitet og relevans i 
høyere utdanning for å møte 

både den enkelte students 
behov og samfunnets behov. 

3. Øke mobilitet i høyere utdan-
ning og styrke europeisk sam-
arbeid om utdanning.

4. Gjøre «kunnskapstriangelet» 
til en realitet: koble høyere 
utdanning, forskning og næ-
ringsliv sammen for kvalitet 
og regional utvikling.

5. Forbedre styring og finansier-
ing av høyere utdanning.

vI 
Kan vi stole på vitenskap? 

I samarbeid med Universitetet i oslo 
og Det norske videnskaps-Akademi 
inviterer forsknings- og høyere ut-
danningsminister Tora Aasland til 
en åpen konferanse 9.–10. november 
i Aulaen/Gamle festsal på Univer-
sitetet i oslo, der hun stiller det 
grunnleggende spørsmålet: Kan vi 
stole på vitenskap?

Hvordan bør forholdet mellom 
vitenskap og politikk være? når 
trenger vi mer forskning og når 
vet vi nok til å handle? Hvor går 
grensene for vitenskap? regjeringen 
setter spørsmål om forskningens 
tillit og legitimitet på dagsorden i 
vitenskapsåret 2011. 

vII 
nytt fra Hovedstyret 

Forskerforbundets hovedstyre var 
samlet til styremøte og styreseminar 
15. og 16. september. Lønnspolitisk 
strategi og forberedelser til represen-
tantskapsmøte høsten 2012 sto på 
dagsorden. Hovedstyret drøftet også 
innovasjonspolitikk, prioriteringer 
i statsbudsjettet for 2012 og vedtok 
høringsuttalelse om Fagerberg-
utvalgets innstilling (noU 2011:6). 

Hovedstyret hadde en første 

gjennomgang av utkast til nytt 
arbeidsprogram for perioden 
2013–2015, som skal vedtas på re-
presentantskapsmøte høsten 2012. 
etter neste hovedstyremøte 27. ok-
tober vil et revidert forslag til nytt 
arbeidsprogram bli sendt på høring 
til lokallag og foreninger. 

Hovedstyret drøftet også det 
videre arbeidet med lønnspolitisk 
strategi og startet forberedelsene 
til tariffoppgjørene i 2012.

vIII 
Høringsuttalelse – 
 Fagerberg-utvalget 

Forskerforbundet avviser Fagerberg-
utvalgets forslag om et forsknings-
barometer som skal legges til grunn 
for fordeling av forskningstid på in-
dividplanet. Slike statistikker egner 
seg ikke til slike formål.

Utredningen fra Fagerberg-
utvalget stadfester problemet med 
manglende tid og ressurser til FoU 
og inneholder forslag til tiltak som 
Forskerforbundet mener er verdt 
å vurdere. Forskerforbundet er 
imidlertid kritisk til utredningens 
hovedkonklusjoner. 

vi mener at utvalgets avgrens-
ning til hovedsakelig å vurdere uni-
versitets- og høyskolesektoren er 
for snever. en gjennomgang av den 
offentlig finansierte forskningen 
med sikte på å foreslå endringer 
som skal gi størst mulig nytte må 
favne videre enn dette. 

IX 
Følg Forskerforbundet på 

 Facebook
nå kan du få nyheter fra Forskerfor-
bundet på Facebook. bli tilhenger 
av Forskerforbundets Facebookside 
www.facebook.com/forskerforbun-
det – og tips gjerne andre som du 
tror kan ha interesse av å følge siden.

X 
Stipendiat? Kjenn dine 

rettigheter! 
Forskerforbundet har oppdatert 
introduksjonsheftet om lønns- og 
arbeidsvilkår for stipendiater. Heftet 
er nå også tilgjengelig i engelsk-
språklig utgave. Heftet inneholder 
mye nyttig informasjon for deg som 
er ansatt i stipendiatstilling. Du kan 
laste ned heftet som en pdf-fil, eller 
bestille det fra sekretariatet: post@
forskerforbundet.no.

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

KURSTILBUD DESEMBER 2011
Forskerforbundet arrangerer følgende kurs for tillitsvalgte i desember 2011:
•	 30.11–01.12.11: Grunnopplæring trinn III for nye tillitsvalgte
•	 06.–07.12.11: Plagiat og forskningsjuks – kurs/seminar om  

forskeres rettigheter
•	 08.12.11: Seminar for postdoktorer
Program og påmeldingsinformasjon blir lagt ut på  
www.forskerforbundet.no/kurs.

FORSKNINGSPOLITISK SEMINAR
Forskerforbundet arrangerer årets forskningspolitiske seminar tirs-
dag 22. november på Hotel bristol i oslo. Tittelen på seminaret er 
«Forskningsfinansiering». 

Påmelding innen fredag 11. november. Program og påmeldings-
skjema finner du her: www.forskerforbundet.no/seminar

Forskerforum har 
fått nye nettsider
Besøk www.forskerforum.no for daglige oppdateringer fra forskning og høyere utdanning. 
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som kan delta aktivt og kompetent i et åpent demokrati. med 22. juli 
friskt i minne må vi sørge for at universitetene lever opp til idealet om 
å være et sted for brytninger mellom meninger – et sted der meninger 
blir temperert ved motforestillinger og kunnskap om historie og kultur. 
og et sted der forførende ideologier ikke får fotfeste, men blir avkledd 
gjennom informert debatt.» Denne og andre festtaler rommer et stort 
alvor. Universitetene har et særskilt oppdrag og ansvar, og den frie og 
uavhengige forskningen representerer en grunnleggende verdi som må 
tas godt vare på og gis gode vilkår.

Forskerforbundets lokallag ved Uio markerte på sin side jubileet med 
et stort symposium om «Universitale priorite-
ringer»; her ble blikket rettet framover. Lokal-
laget er tydelige på nødvendigheten av et større 
økonomisk handlingsrom hvis man skal lykkes 
med de ambisiøse, men også inspirerende og 
motiverende langsiktige strategiske mål. Det 
ble en god og engasjert debatt mellom rektor, 
fagforening, nFr, studenter og politikere. mål-
settingen er felles selv om det kan være ulikt 
syn på virkemidlene.

Jubileumsfeiringen har også stått i formidlin-
gens tegn, og nyere forskning innenfor mange 
fagdisipliner så vel som de historiske linjer 
er trukket fram. Det gjøres selvsagt mye god 
formidling i vår sektor hele tiden, dette er en av 

hovedpilarene i vår virksomhet og en del av vårt samfunnsansvar. Likevel 
etterlyses det ofte at universitetene er mer synlige. Skal sektorens verdi-
grunnlag vinne gjenklang hos flere enn oss som er innenfor systemet, 
må kunnskap deles og formidles. og vi må slippe publikum inn også i 
de flotte bygningene som vi forvalter. «nå ser vi hva skattepengene går 
til», var det en besøkende som sa da Uio åpnet bygningene på Univer-
sitetsplassen i jubileumshelga. Det er ingen grunn til å undervurdere 
uttalelsen, jo mer «folk flest» får se av universitetets virksomhet, desto 
bedre er det. Forskning må på den offentlige agenda i mye større grad, 
og vi trenger entusiasme og begeistring fra mange flere. 200 år er ingen 
alder for et universitet, det finnes mange som er betydelig eldre. Likevel 
fikk norge et universitet før vi fikk vår grunnlov. Utfordringen for oss alle 
er å videreføre den synligheten vi har oppnådd, også etter at festen er slutt. 
og dessuten kjempe for universitetets verdigrunnlag hver eneste dag.

Statsbudsjettet og FoU-tid
Usikkerhet og uro i den internasjonale økonomien krever et stramt norsk 
statsbudsjett. Det har de aller fleste forståelse for. Det som diskuteres i 
etterkant av 6. oktober, er innretningen på budsjettet. en offensiv hold-
ning fra regjeringens side til kunnskap og kompetanse som vesentlig 
bidrag til sikring av den norske velferdsstaten skulle man tro ville spores 
i budsjettforslaget. men med en realvekst i Kunnskapsdepartementets 
forslag til bevilgninger for 2012 til universitets- og høyskolesektoren på 
1,08 prosent er dette ikke tilfellet. Slik sett er budsjettframlegget visjons-
løst. Andre har brukt sterkere ord om en tilnærmet nullvekst andre år på 
rad. noe positivt kan likevel spores for våre medlemmer. Fri-pro-potten i 
Forskningsrådet økes med 100 millioner over statsbudsjettet og skal slås 
sammen med tilsvarende sum gitt av universitetene; formål knyttet til 
blant annet arkiver og museer har fått økninger i Kulturdepartementets 
forslag til budsjett. ellers finner man igjen i alle de øvrige departemen-
tenes budsjetter varierende pengesummer til kunnskapsutvinning og 
kunnskapsforvaltning – ikke de store pengebeløp, men de er der. men vi 
hadde jo helst sett det var mer å hente ut totalt sett av statsbudsjettet til 
alle nødvendige formål – og til samfunnets beste.

nå dreier ikke alt av viktighet seg om penger. vesentlig er også ar-
beidsbetingelser, og i KDs budsjettforslag står følgende setninger som 
er av interesse: «Samanhengande tid til forsking er av stor betydning. 
Departementet avventar den kommande tidsbruksundersøkinga blant 
fagleg personale ved universitet og høgskolar. Undersøkinga vil kunne gi 
eit betre utgangspunkt for å gjennomgå samla tidsbruk og rammevilkår 
for forskarane.»

Det dreier seg om Arbeidsforskningsinstituttets undersøkelse som 
er bestilt av KD, og som leveres før jul. Det er all grunn til å tro at re-
sultatene av denne undersøkelsen bekrefter tidligere undersøkelser. Tid 
til FoU er mangelvare. med bakgrunn i at «[d]epartementet legg vekt 
på at institusjonane gjer interne prioriteringar for å ta omsyn til gode 
forskingsvilkår», ikke bare forventer vi, men krever, at ledelsene ved uni-
versitetene og høyskolene nå tar fatt i dette helt grunnleggende problem 
som må løses og ikke lenger skyves på: det vitenskapelige personale må 
få forskningstiden sin tilbake!

vi kommer oss nok gjennom neste år med de bevilgninger som Stor-
tinget til slutt gir. 2012 kan dessuten bli et godt år når det gjelder arbeids-
betingelser for store medlemsgrupper om AFI-rapporten blir fulgt opp. 
beskjeden til institusjonene er derfor klar: Skaff tid til FoU! 

De grunnleggende verdier
Universitetet i oslo (Uio) sitt 200-årsjubileum har gitt en anledning til å 
stoppe opp ved de grunnleggende verdiene et universitet står for. rektor 
ole Petter ottersen viste i sin tale 2. september til «verdigrunnlaget og 
det som er universitetets fornemste oppgave: å danne og utdanne borgere 

Av bjarne Hodne
Leder i Forsker-

forbundet

Av randi Halveg 
Iversby, medlem i 
Forskerforbundets 

hovedstyre

FAKTA OM FORSKERFORBUNDET

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

Forskerforbundet har 18 000 medlemmer og er tilsluttet Unio – 
hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede.

• Forskerforbundet arbeider for å styrke norsk forskning og høy-
ere utdanning, til beste for samfunnet og for deg som medlem.

• Forskerforbundet forhandler lønn for deg, både lokalt på 
arbeidsstedet og sentralt.

• Du får bistand i spørsmål som angår dine lønns- og arbeidsvilkår.

• Forskerforbundet arrangerer kurs, konferanser og seminarer for 
medlemmer og tillitsvalgte.

• Du får tilbud om gunstige forsikringer og banktjenester.

• Du får tidsskriftet Forskerforum 10 ganger per år. 

FORSKERFORBUNDETS HOVEDSTYRE 2010–2012:
Bjarne Hodne, Universitetet i Oslo (leder)
Jan Hongslo, Folkehelseinstituttet (nesteder) 
Kristin Dæhli, NTNU
Marit Eriksen, Høgskolen i Østfold
Randi Halveg Iversby, Universitetet i Oslo
Ove Kvammen, Høgskolen i Bergen
Kåre-Olav Stensløkken, Universitetet i Oslo
Tom Roar Eikebrokk, Universitetet i Agder (1. vara)
Annelise Brox Larsen, Universitetet i Tromsø (2. vara)
Stig Ove Hjelmevoll, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (3. vara)

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

Bedre vilkår for forskere
Få felt er så avhengig av ressurser, 
langsiktighet og tålmodighet som 
god forskning. Da er det et paradoks 
at så mye av forskningsressursene 
går med til å sette mange i stand til 
å utføre forskning, uten at vi i dag 
kan tilby dem annet enn usikre, 
midlertidige forskerkarrierer, om 
noen i det hele tatt.

Rådgiver Jon Iddeng,  
kronikk i Dagbladet 14. oktober

Beklager stopp i statlig gavmildhet
regjeringen vil ikke lenger stimu-
lere private forskningsbidrag ved å 
gi litt statlige penger i tillegg. Le-
deren i Forskerforbundet, bjarne 
Hodne, sier: 

– Alle bidrag til forskningen er 
verdifulle, i en tid det er lite å hente 
sentralt. 

Han ville satset på å gjøre ord-
ningen bedre kjent, fremfor å ta 
den bort.

Aftenposten 12. oktober

Kan vi stole på SV?
Svs Aksel Hagen mener at Forsker-
forbundets argumentasjon halter 
og at opposisjonen (FrP, Høyre, 
venstre og KrF) ikke stoler på sin 
egen evne til å styrke forsknings-
miljøene. men hadde Sv fulgt sin 
egen opptrappingsplan før de kom 
i regjering, så ville det ikke vært 
nødvendig å legge ned forsknings-
fondet.

Bjarne Hodne,  
innlegg i Klassekampen 11. oktober

Sats på forskning
norge står overfor store utfordringer 
i årene som kommer om vår vel-
ferd og velstand skal opprettholdes. 
Svaret på utfordringene ligger ikke 
minst i økt kunnskapsutvikling. 
men da må de som skaper ny viten 
få de arbeidsbetingelser som er nød-
vendig. To faktorer er avgjørende: 
ressurser og tid.
Bjarne Hodne og Anders Folkestad, 

innlegg i Dagbladet 26. september

 Aktuelle presseklipp:XI 
PhD Candidate? Know 

Your rights!
Forskerforbundet (The norwegian 
Association of researchers, nAr) 
has issued a Handbook for PhD 
Candidates, with useful information 
about working conditions and salary 
levels for PhD candidates employed 
in norway. You can download the 
handbook from our web site, or 
order free copies from post@for-
skerforbundet.no. 

XII 
verv en kollega

Alle medlemmer som verver ett eller 
flere nye medlemmer til Forsker-
forbundet i perioden 15. august – 31. 
desember 2011 får vervepremie. Det 
medlemmet som verver flest nye 
medlemmer i løpet av kampanje-
perioden vil få en iPad 2. Les mer 
på nettsiden www.forskerforbundet.
no/vervekampanje. 

XIII 
ny jobb? bruk min side

Husk å melde fra til Forskerforbun-
det sentralt dersom du har skiftet 
arbeidssted, endret stillingsprosent 
eller gått av med pensjon. For å 
ha et oppdatert medlemsregister 
er vi avhengige av å få melding 
fra medlemmene om endringer 
i arbeidsforhold. Logg deg inn på 
min side for å registrere endringer: 
www.forskerforbundet.no/minside.

XIv 
medlemsfordeler hos  

Dnb nor
I forbindelse med at Dnb nor og 
Postbanken har gått sammen er 
det opprettet en ny nettfilial med 
informasjon om Forskerforbundets 
samarbeidsavtale med banken. Du 
finner oppdatert informasjon om 
bankavtalen, tjenester og priser på 
www.forskerforbundet.no/bank.

Er du på vei til oss?
Transportøkonomisk institutt er landets ledende miljø innen 
transportforskning. Samferdselssektoren står overfor store 
utfordringer i årene som kommer, ikke minst på områdene miljø 
og klima. Vi søker etter erfarne og nyutdannete medarbeidere:

Se full utlysning på våre nettsider www.toi.no

Transportøkonomisk institutt
Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

• Forskningsleder innen fagfeltet Kollektivtransport, 
   areal- og transportplanlegging. 

• Forsker/seniorforsker innen fagfeltet Samfunnsøkonomiske 
   modeller og metoder

• Forsker/seniorforsker innen fagfeltet Reiseliv 
   og regionale analyser

Instituttet har et tverrfaglig miljø bestående av psykologer, 
geografer, sosiologer, samfunnsøkonomer, siviløkonomer, 
statsvitere, sivilingeniører, statistikere, en fi losof og noen 
med mer blandet utdanning, ca 90 personer totalt. 
Har du lyst til å bli med i forskergruppa?
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