
Hva har disse til felles?

Svar: De er alle æresdoktorer ved norske universiteter.

Stikkord: Om ikke alltid hatter, så i alle fall heder.
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LEDER

Lønsoppgjer i det blå
Dei to siste lønsoppgjera under dei raud-grøne har ikkje vore dundrande suksessar for Unio.  
Vert det betre no?

V i står framfor det fyrste lønsopp-
gjeret under Solberg-regjeringa. 
Forsking og kunnskap har vore 
sentrale honnørord for regjeringa, 
men vil dei prioritere løna til kunn-

skapsarbeidarane?
NHO har kome meir på offensiven etter 

regjeringsskiftet, mellom anna ved å gå til åtak 
på den offentlege tenestepensjonen. Verken 
LO eller Unio, hovudorganisasjonen til For-
skerforbundet, ynskjer at dette skal verte eit 
emne under forhandlingane i vår. NHO-krava 
om skattelette for verksemdene kombinert med 
forventningar om moderasjon i lønskrava pro-
voserer Unio. Legg vi til at lærarane er i heftig 
strid med arbeidsgjevaren KS om arbeidstid, 
kan stemninga mellom partane verke lett til-
spissa før lønsoppgjeret startar.

Trepartssamarbeidet står framleis støtt. 
Lønsdanninga i Noreg er prega samarbeid mel-
lom styresmakter, arbeidsgjevar- og arbeidstaka-
rorganisasjonar, og dei er samde om at ordninga 
vert som før: Før jol la Holden III-utvalet, leia 
av økonomiprofessor Steinar Holden, fram 
rapporten «Lønnsdannelsen og utfordringer 
for norsk økonomi». Utvalet, som vart sett 
ned av Stoltenberg-regjeringa, skulle sjå på 
utviklinga i norske løningar dei siste 12 åra og 
gje råd om framtidig lønsdanning. Utvalet slo 
fast at frontfaget bør stå ved lag. Det vil seie 

at lønsutviklinga i konkurranseutsett industri 
skal vere rettleiande for andre sektorar. Det 
«utvida frontfaget» lever vidare: løningane til 
både arbeidarar og funksjonærar skal vere del av 
grunnlaget. Dette har vore viktig for Unio, som 
vil at utdanning og kompetanse skal løne seg.

Arbeidstakarorganisasjonane er òg nøgde 
med at olje- og gassindustrien framleis skal 
reknast med i frontfaget. Ynsket frå nokre ar-
beidsgjevarar om å late denne industrien segle 
sin eigen økonomiske sjø, nådde ikkje fram:  Vi 
kan ikke designe frontfaget for å oppnå en la-
vere lønnsvekst, sa Holden ifølgje Aftenposten.

Når den konkurranseutsette industrien har 
forhandla ferdig, og turen har kome til offentleg 
sektor, er ikkje den reelle lønsveksten i privat 
sektor klar enno. Mange av tillegga vert gjevne 
lokalt. Denne problemstillinga har vore mykje 
diskutert dei siste åra, ikkje minst i samband 
med storstreiken i offentleg sektor i 2012. Hol-
den tilrådde derfor, framleis ifølgje Aftenpos-
ten, at NHO i samarbeid med LO må oppgje 
ei truverdig ramme for lønsveksten etter front-
fagsoppgjeret.

Unio-leiar Anders Folkestad medgav i 
Dagens Næringsliv at det finst gode grunnar 
til eit moderat oppgjer i år. Delar av nærings-
livet er i vanskar, og den økonomiske veksten 
er låg. På tariffseminaret til Unio i januar sa 
han at utgangspunktet for forhandlingane bør 
vere minst 3,5 prosent lønsvekst. NHO meiner 
ramma bør liggje på to-talet.

Den tilspissa stemninga vart spissare då tala 
for lønsutviklinga i fjor vart kjende i midten av 
februar. Ein viktig premiss før lønsoppgjeret 
er oppsummeringa av lønsutviklinga året før, 
og førebelse tal frå TBU (Det tekniske bereg-
ningsutvalget for inntektsoppgjørene) viste at 
utviklinga går sin vante gang: Den gjennom-
snittlege årsløna auka med 3,9 prosent frå 2012 
til 2013, men funksjonærar i industrien (4,25 
prosent lønsauke) hadde fått klart betre utteljing 
enn kommunetilsette (3,5 prosent). For tilsette 
i staten er ikkje tala klare enno, men biletet er 
klårt nok. Lønstillegga i industrien vart høgare 
enn varsla. Dermed forhandla offentleg sektor 
i fjor under falske føresetnader, den nemnde 
veikskapen i systemet som Holden III-utvalet 
har påpeika. Og Folkestad fekk ny ammunisjon:  
Her er eit etterslep som må bringast inn i det 
kommande tariffoppgjeret. Så NHOs krav om 
eit oppgjer på to-talet vert nesten latterleg etter 
dei tala som NHO sjølv har vist fram i dag, sa 
han til NRK.

No har Forskerforbundet den vanskelege 
oppgåva med å utforme krav som skal vinne 
fram i Unio, overleve i møtet med samarbeids-
partnarane i LO og YS, og til slutt nå gjennom 
i lønsforhandlingane. Forbundet dreg med seg 
ei sak frå i fjor: Då var universitets- og høgsku-
lelektorane spesielt prioriterte ettersom dei ligg 
langt under lektorane i vidaregåande skule i 
løn, men motparten staten gav ingenting ek-
stra. Hovudutfordringa for Forskerforbundet 
og Unio vert som vanleg: å redusere avstanden 
mellom løna i privat og offentleg sektor.

Flinke folk kostar, men dei kostar meir i privat sektor. 

Den tilspissa stemninga 
vart spissare då tala for 

lønsutviklinga i fjor vart kjende.
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28: Sentrum for pengesterke
I Oslo er det nå gruppene med best økonomi 
som bor sentralt. Det er stikk motsatt av hvordan 
det har vært ellers i byer de siste århundrene, 
sier flytteforskere.

24: Et eget rom, et eget senter
Fra fjerde etasje har Beatrice Halsaa god ut-
sikt over Blindern. En så husvarm posisjon for 
kjønnsforskning var knapt mulig å forestille seg 
da hun ble innrullert i 1967.

16: Beære og besvære
– Å bli æresdoktor er en omtumlende opplevelse, 
sier Maarit Jänterä-Jareborg, populær æresdok-
tor ved tre nordiske universiteter. Men noen 
ganger blir det bråk om utnevnelsene.

4: Fra likestilling til mangfold
Kif-komiteens mandat utvides fra kjønnsbalanse til mangfold generelt. – En naturlig utvidelse 
av likestillingsarbeidet, mener forsker Mari Teigen.

6: Husleiestrid på Svalbard
Høyere husleie har skapt konflikt ved Universitetssenteret. – Vi gikk fra en OK avtale til den 
trolig verste blant de statlige selskapene i Longyearbyen, sier tillitsvalgt.

8: Ønsker seg bort
Nesten halvparten av teknisk-administrativt ansatte i gruppen mellom 30 og 49 år vurderer å 
skifte arbeid eller er i ferd med å søke seg bort.

9: Tause om olje-etikk
Ved UiB diskuteres oljeforskning og etikk heftig. Ved flere andre universiteter er det stille. 
– Mange tør ikke si noe, sier fysikkprofessor ved UiT.

10: Får status som sikkerhetsrisiko
Stadig flere iranere kommer til Norge som ettertraktede stipendiater. Men norske myndigheter 
frykter spionasje, og søknadsprosessen for visum er lang og kostbar.
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LikestiLLing

MANGFOLD OVERTAR FOR KJØNN
Skal likestillingsarbeidet i akademia handle om mer enn kjønn, må ressurser og  
kompetanse økes, sier eksperter.

Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-ko-
miteen) skal arbeide for bedre kjønnsbalan-
se i universitets- og høgskolesektoren og ved 
forskningsinstituttene. Nå vil Kunnskaps-
departementet (KD) at komiteen også skal jobbe 
for mangfold.

– Det er veldig naturlig å utvide mandatet, 
men det forutsetter at det følger ressurser med, 
sier Mari Teigen, forskningsleder ved Insti-
tutt for samfunnsforskning. Hun leder her et 
forskningsmiljø for likestillingsforskning med 
vekt på kjønn (CORE).

Kif-komiteen skal utvides med representan-
ter som har kompetanse på mangfold, opplyser 
KD og begrunner endringen slik:

– Reglene mot diskriminering favner videre 
enn kjønnsdiskriminering, og argumentene for 
en viss aktivisme for kjønnsbalanse i akademia 
er også gyldige for mangfold generelt, skriver 
statssekretær i KD, Bjørn Haugstad, i en e-post 
til Forskerforum.

FØLGER UTVIKLINGEN PÅ FELTET
Utvidelsen følger utviklingen på likestillings-
feltet i dag, ifølge Mari Teigen. Hun har jobbet 
med to offentlige utredninger om likestillings-
politikk som konkluderte med at et flerdimen-
sjonalt perspektiv, med utgangspunkt i kjønn, 
var fruktbart i likestillingsarbeidet. Siden kjønn 
kan virke sammen med andre såkalte forskjells-
dimensjoner, som etnisitet eller funksjons-
evne, kan grunnlaget for diskriminering være 
sammensatt.

– Det er veldig krevende å ha alle dimen-
sjoner i spill på en gang. Kif-komiteens tra-

Institusjoner velger ulikt
Noen arbeider mest med kjønnsbalanse, mens 
andre ser mangfoldsarbeidet under ett.

Universitetene og høgskolene har selv plikt til 
å arbeide for likestilling og hindre diskrimi-
nering og til å rapportere innsatsen til depar-
tementet. Fra 2009 har dette omfattet kjønn, 
nedsatt funksjonsevne, etnisitet og religion. 
En spørrerunde hos tre institusjoner viser at 
likestillingsarbeidet er i endring. Ved Univer-
sitetet i Bergen har likestillingskomiteen siden 
2010 jobbet med et utvidet likestillingsbegrep.

– Vi vurderte å opprette to komiteer, en for 
mangfold og en for kjønn, men gikk for en 
samling av arbeidet. Det har fungert bra så 
langt, men det utvidede perspektivet krever 

mye kompetanse innen veldig ulike felt, og det 
har vært utfordrende, sier likestillingsrådgiver 
Anne Marit Skarsbø. Hun har gått fra å være 
skeptisk til å bli mer positiv til endringen.

– Det viktigste er uansett at den aktuelle 
arbeidsplassen identifiserer hvilke likestillings-
utfordringer de har, og prioriterer slik at man 
ikke jobber med alt samtidig.

Ved Høgskolen i Oslo og Akershus har en 
egen seniorrådgiver, Vibeke Horn, ansvar for 
mangfold.

– Beliggenheten i hovedstaden, samt 
endringer som generasjonsskiftet i akademia, 
økende globalisering og universitetsambisjo-
ner gjør arbeid med mangfold naturlig for 
HiOA. Høgskolens studenter og ansatte må 

gjenspeile samfunnets mangfold, og vi må 
utnytte alle ressurser, påpeker Horn.

Ved Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet beholder de en likestillingskomité 
som kun jobber med kjønnsbalanse. NMBU er 
det universitetet i landet med størst diversitet 
når det gjelder bakgrunn, og seniorpolitikk og 
tilrettelegging er godt ivaretatt i dag. Derfor 
er økt kvinneandel i vitenskapelige stillinger 
hovedsatsingen i likestillingsarbeidet.

– Vi anser kjønnslikestilling for å være feltet 
vi har størst utfordringer innen, og prioriterer 
dette. Å fokusere litt smalt gir gjerne et bedre 
resultat enn dersom man går bredt ut, sier 
rektor Mari Sundli Tveit.

 ▪ Kif-komiteen bør trene på å se flerdimensjonale perspektiver for å finne 
likestillingsutfordringene i forskning, mener forsker Mari Teigen.
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disjon er å se på kjønn, og det kan de godt 
fortsette med. Men de bør også trene blikket i 
å se flerdimensjonale perspektiver for å finne 
likestillingsutfordringene i forskningen, sier 
hun.

– AMBISJONENE STØRRE ENN RESSURSENE
Avdelingsleder Åsulv Solstad hos Likestillings- 
og diskrimineringsombudet mener også at 
kjønnslikestilling og mangfold må sees i sam-
menheng.

– Når det gjelder diskriminering, er det som 
regel de samme mekanismene som inntreffer, 
uavhengig av grunnlag. Det vil si at det er for-
dommer og stereotypier om en gruppe som 
ofte kan være utgangspunkt for beslutningen 
om hvem som for eksempel skal få hvilke stil-
linger. Derfor vil det å fokusere på mangfold 
bidra til større oppmerksomhet rundt at ulike 
ansatte har ulike behov, og dermed bidra til 
en personalpolitikk som er bedre for alle, sier 
han og understreker behovet for økte ressurser.

– Vi ser at likestillings- og mangfoldsarbeid 
ofte lider av at ambisjonene er større enn res-
sursene, og det er viktig at nye oppgaver følges 
av tilstrekkelige ressurser og rett kompetanse.

✒✒ Av eLin HAveLin rekdAL
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Kif-komiteen

 ▪ Opprettet i 2004 

 ▪ Ny komité utnevnt for 2014–2017

 ▪ Leder: professor Curt Rice (UiT)

 ▪ Behandling av nytt mandat om  
mangfold i vår
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 ▪ – Utviklingen går i retning av å se 
ulikhetsdimensjonene i sammenheng, sier 
Mari Teigen.

To tanker i hodet
Både balanse og mangfold er ja-ord vi gjerne setter som mål. 
Men de er samtidig to forskjellige og til tider mot stridende 
dimensjoner.

Balanse er å finne en likevekt mellom de-
finerte størrelser. Mangfold er hele tiden å 
utfordre ideen både om definerte størrelser 
og om likevekt.

Vi trenger begge deler. Men når Ko-
mité for kjønnsbalanse i forskning (Kif) 
nå etter all sannsynlighet får utvidet sitt 
mandat til å skulle favne «mangfold», er 
jeg redd noe går tapt på veien, nemlig det 
som kan telles og defineres: kjønn.

Nei, kjønn er ikke utvetydig, det heller. 
I disse dager utvider Facebook sine kjønn-
skategorier, slik at brukerne har langt flere 
valg enn bare «kvinne» og «mann» når de 
oppretter en profil, og bra er det.

Selv krysser jeg på trass alltid av for 
«professor» eller «doctor» om jeg bestiller 
billetter hos kontinentale flyselskaper, 
der det merkelig nok er et valg på linje 
med «male» og «female». For riktignok 
har jeg aldri drevet det lenger enn til en 
mastergrad, men hva har kjønn eller 
yrkestittel med min flybillett å gjøre?

I akademia er kjønn derimot ytterst 
relevant. Det viser statistikkene over 
hvem som innehar hvilke posisjoner, og 
ikke minst: hvor seint det går å endre på 
kjønnsstrukturene. De strukturene ser 
man bare om man hengir seg til utvety-
dige kjønnskategorier og teller henholds-
vis kvinner og menn.

Så finnes det selvfølgelig andre makt-
strukturer også, der etnisitet, religiøs 

overbevisning, funksjonsevne, seksua-
litet, alder og andre byggesteiner i det 
som kalles menneske, inngår. De krysser 
kjønnsmaktstrukturene, kompliserer dem 
og gjør dem flerdimensjonale. Men de 
motvirker dem sjelden.

Det er da heller ikke bare å overføre 
erfaringer fra arbeidet for en bedre 
kjønnsbalanse til et større mangfold – for 
det første fordi kjønn i praksis er en langt 
mer stabil, utvetydig og mindre omdisku-
tert kategori enn for eksempel etnisitet og 
seksualitet. Det gjør det mulig å kvantifi-
sere kjønn på en måte man ikke kan med 
etnisitet eller seksualitet. For det andre er 
verken kvinner eller menn i utgangspunk-
tet minoriteter – det finnes like mange av 
begge slag. Derfor er manglende kjønns-
balanse noe annet enn diskriminering av 
minoriteter. 

Om dagens Kif-komité blir en Mif-ko-
mité, vil derfor evnen til å ha to tanker i 
hodet samtidig kreves både hos dem som 
skal fremme arbeidet, og – ikke minst – 
hos dem som skal bevilge penger til arbei-
det. Den tidligere Kif-komiteen hadde mer 
enn nok å befatte seg med da det «bare» 
var kjønnsbalanse som stod på agendaen. 
Når de nå får enda mer å tenke på, må det 
i det minste følges opp av midler, slik at 
det fortsatt blir mulig å tenke både kjønns-
balanse og mangfold.

«Kjønn er en langt mer stabil, utvetydig og 
mindre omdiskutert kategori enn for eksempel 

etnisitet og seksualitet.»

av Siri Lindstad

KOMMENTAR



ArbeidsviLkÅr

FRYKTER FORSKERFLUKT FRA SVALBARD
Det unike forskningsmiljøet i Longyearbyen rammes av tredoblede husleier. Nå er saken blitt advokatmat.

– It’s shifting, sier den engelske biologen.
Skumringslyset markerer midten av dagen 

i Longyearbyen. Nærmere Nordpolen enn Oslo 
er dette et samfunn med unike muligheter for 
forskere og andre med utforskertrang. Profes-
sor Steve Coulson er en av dem som tilbringer 
arbeidsdagene på tundraen. Men i dag sitter 
han på kontoret sitt på Universitetssenteret 
(Unis) – verdens nordligste institusjon for høy-
ere utdanning og forskning. En 20 år gammel 
institusjon som endrer seg og har bidratt til 
endring i det utsatte samfunnet.

– It’s shifting. Tidligere var det pengene 
som fikk folk hit. Det var ungkarer som jobbet 
i gruvene for å tjene stort. Nå er det et familie-
samfunn, og vi som jobber her, er lidenskapelig 
opptatt av miljøet. Han tegner opp et bilde ikke 
bare av et ekstremsamfunn, men av et samfunn 
i ekstrem forvandling. Ikke for det – folkene 
som bor på Svalbard, er nok fortsatt litt tøffere 
enn gjennomsnittsnordmannen. Når Coulson 
inviterer inn på kontoret, må han først rydde 
vekk pistol og patroner fra gjestestolen – en 
nødvendighet ved ekskursjoner. 

72 000 I «LØNNSKUTT»
Til tross for at samfunnet her har blitt mykere 
og mer kunnskapsfokusert, er det elementer 
av den gamle «company town»-tilværelsen fra 
kullalderen som består, og som i senere tid har 
skapt konflikt ved Unis. Noe så prosaisk som 

husleiepriser er blitt en betent sak.
En av særegenhetene ved det å jobbe i Long-

yearbyen er nemlig boligsituasjonen. I mot-
setning til «der nede», som Fastlands-Norge 
gjerne omtales som, er det få spor av et åpent 
boligmarked i det lille samfunnet med drøye 
2000 innbyggere. Det vanligste er at arbeids-
giveren eier og leier ut boligen. De få boligene 
som eksisterer på det frie markedet, har priser 
på Oslo-nivå. Historisk sett har ansatte ved 
Unis hatt en svært gunstig boligavtale, men det 
ble endret med et pennestrøk i fjor sommer. 

– Vi gikk fra en OK avtale til den trolig verste 
blant de statlige selskapene i Longyearbyen, 
forteller Coulson, som er særlig engasjert i 
saken som Forskerforbundets lokallagsleder 
ved senteret.

Bakgrunnen for konflikten er at Unis tidli-
gere leide ut boliger til de ansatte for 20 kroner 
per kvadratmeter – en god pris sammenliknet 
med Lokalstyrets 46 kroner og Store Norske 
Spitsbergen Kulkompanis 37 kroner. Fra 2010 
ble prisene ved Unis endret til 67 kroner for ny-
ansatte, mens de på gamle kontrakter beholdt 

 ▪ Halv skatt og unike forskningsmuligheter er ikke nødvendigvis nok til å holde på kloke hoder, mener Forskerforbundet ved Unis.
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 ▪ – Det er en genuin frykt for at folk vil 
flytte, og at det blir vanskelig å rekruttere på 
grunn av bokostnadene, sier Steve Coulson.
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sin gamle husleie. I 2013 mente styret ved Unis 
imidlertid at det var på tide med lik husleie 
for alle, og satte opp husleien også for dem på 
gammel kontrakt. For dem som bor i et rekke-
hus på 128 kvadratmeter, innebærer vedtaket 
en økning i årlig husleie fra 31 000 kroner til 
103 000 kroner. Den praktiske konsekvensen 
er en netto nedgang i lønn på 72 000 kroner.

VURDERER Å FLYTTE
– Arbeidsmoralen blir lett påvirket når man blir 
behandlet slik. Det virker som om de ikke helt 
har tenkt igjennom konsekvensene. Vi har jo 
lagt opp til en økonomi ut ifra de kontraktene 
vi har, forteller forsker i oseanografi Ragnheid 
Skogseth. 

I 13 år har hun og mannen jobbet ved sente-
ret. Barna deres har aldri bodd noe annet sted. 
Da Unis feiret 20 år som forskningssenter i 
2013, var det for dem med en bismak.

– At vi som har vært med å bygge opp Unis, 
blir belønnet med et kutt i nettolønnen, sårer. 
Det var ingen som kunne forestille seg å bli 
kuttet med opp mot 70 000 i året. Noen fami-
lier har dratt ned fordi økonomien ikke lenger 
gikk opp, sier Skogseth.

Sett fra «der nede» kan det virke rart. En 
husleie på 67 kroner kvadratmeteren er nesten 
lattervekkende i de store byene. Men det er også 
en del av det særegne med Svalbard – ingen 
blir født her, ingen dør her. Selv om bosetting 
er villet nasjonal politikk, er det ikke lagt opp 
til at noen skal bli boende, og alle som flytter 
hit, må ha en adresse på fastlandet.

– Utgangspunktet er at man skal ha råd til 
å sitte med en bolig der nede. Skal man få opp 
gode folk, må ikke det bli et hinder. Og for oss 
som har vært her lenge, oppleves det nærmest 
som en slags straff. Flere vurderer andre jobber 
på grunn av dette, sier Skogseth. 

ØNSKER LIKE VILKÅR
Men saken har flere sider. For dem som begynte 
med den nye kontrakten, for senere å få vite at 
de ble forskjellsbehandlet, har det virket urett-
ferdig å bli tilsatt på så mye dårligere vilkår. Det 
har heller ikke vært uvanlig i Longyearbyen å 
ha fri bolig som del av jobbkontrakten. Både 
sysselmannen og sykehuset har praktisert dette. 
Doktorgradskandidatene ved Unis har derimot 
befunnet seg i den andre enden. De har tidligere 
måttet betale opp mot 150 kroner kvadratmete-
ren, og kommer nå langt bedre ut av det med 
en pris på 67 kroner. 

– Ulikheten mellom de med ny og gammel 
kontrakt har heller ikke vært bra for arbeids-
miljøet, medgir Skogseth. – Alle vil jo ha en 
likhetsbasert boligpolitikk, men denne prisen 
kom helt ut av det blå, sier hun.

Direktør for Unis, Ole Arve Misund, forstår 
at de som har vært ved senteret lengst, protes-
terer mot økningen. Han viser til at boligene 
fortsatt skal være subsidierte, men at de også 
skal være tidsriktige og moderne, og at husleien 
må finansiere oppgraderinger.

– Det er lett å forstå at medarbeidere som 

får litt dårligere betingelser, vil protestere. I så 
måte er det naturlig at de vil kreve en kompen-
sasjon. I forslaget vi la frem i juni 2013, var det 
en åpning for kompensasjon. Det sa styret nei 
til, sier Misund.

TROR PÅ LØNNSLØSNING
Unis mener at de som huseier ifølge huslei-
eloven kan justere prisen etter «gjengs hus-
leie». Fagforeningene mener derimot at den 
subsidierte leien er et gode som er innebygd i 
arbeidskontrakten, og som dermed er regulert 
av arbeidsmiljøloven. Det kommer også frem av 
Unis’ egne papirer i saken. I 2012 skrev direktø-
ren at «vilkårene som boligene har blitt tilbudt 
på, har som regel vært sett i sammenheng med 
de øvrige vilkårene (lønn, ferie, flyttekostnader) 
ved ansettelser». Nå kommuniserer Forskerfor-
bundet og Unis via sine advokater om saken 
for å se om det er mulig å finne en løsning på 
de juridiske uenighetene. Misund er optimist, 
og tror også at saken kan få en løsning ved 
at de som reelt sett har fått et lønnskutt ved 
overgang til ny kontrakt, blir prioritert i lønns-
forhandlingene.

– I 2014 har vi lokale lønnsforhandlinger 
igjen, og der er det naturlig at de vil se det i en 
lønnsmessig sammenheng. Verre er det ikke.

Han medgir samtidig at det er viktig for 
forskningsinstitusjonen å kunne tilby gode 
vilkår for de ansatte. Når alt kommer til alt, er 
dette et samfunn i ytterkanten av det beboelige.

– Det er et krevende sted å være, sier Mis-

und, – så vi må legge til rette for at det skal 
være gode betingelser, i tillegg til at det skal 
være faglig og sosialt attraktivt. 

For Steve Coulson kan dette være siste året 
som forsker ved Unis – ikke på grunn av bo-
ligsaken, men familien vurderer å flytte etter 
8 år i Longyearbyen, 23 år etter at han først 
besøkte Svalbard. Bare tanken fyller ham med 
savn.

– Dette er et utrolig sted å drive med 
forskning. Det er det eneste stedet i det høye 
Arktis hvor du kan forske året rundt med dag-
lige flyavganger, sier han.

– Tenk, jeg kan bare gå ut døren min og stå 
midt i feltarbeidet.

✒✒ Av AkseL kjær vidnes
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Universitetssenteret på 
Svalbard (Unis)

 ▪ Unis er et statlig eid aksjeselskap, med 
formelt samarbeid med universitetene.

 ▪ Unis har 90 årsverk, rundt 60 fast ansatte 
og over 150 gjesteforelesere i året.

 ▪ 550 studenter i året gjennomfører rundt 
180 studentårsverk, som skal øke til 220 
mot 2015.

 ▪ Forskerforbundet har 37 medlemmer ved 
Unis.

 ▪ – Det er mange som vil f lytte hit, men etter noen år kan man trenge en motivasjon for å bli, 
sier Ragnheid Skogseth, og peker på Longyearbyen.
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fusjon

VIL MARKERE SEG I EUROPA
Høgskolen i Oslo og Akershus vil skape et ledende forskningsmiljø med innlemmingen av Afi og Nova.

– Vi skal oppleve at HiOA utvikler seg til et av 
Europas sterkeste fagmiljøer innen de utfor-
dringene som de europeiske velferdsstatene 
sliter med, forteller Kåre Hagen.

Han har nylig trådt til som senterleder for 
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Sente-
ret består av Arbeidsforskningsinstituttet (Afi) 
og Norsk institutt for forskning om oppvekst, 
velferd og aldring (Nova), som ble innlemmet 
i høyskolen fra 1. januar. Han har store ambi-
sjoner på vegne av det nye forskningssenteret 
og høyskolen.

ULIKE KULTURER
– Såpass må det være. Vi snakker om verdens 
rikeste velferdsstat. Hvis Norge ikke skulle ha 
ambisjoner om å bli ledende på europeisk nivå, 
så vet jeg ikke hva vi driver med, sier Hagen.

Høyskolen har også ønske om å bli univer-
sitet. Det var derfor sentralt for institusjonen 
å øke sin forskningsaktivitet. Å knytte til seg 
to rene forskningsinstitutter har hevet forske-

randelen på høyskolen, men også brakt inn en 
annen kultur. 

– Det er veldig ulike kulturer knyttet til hvor 
forutsigbar verden er. Det er helt klart, sier 
Hagen.

– Høyskolen er vant til å få sine årlige bud-
sjetter, mens oppdragsinstituttene må tjene 

70–80 prosent av inntektene i konkurranse. 
Høyskolen kan ha langtidsbudsjetter. En mar-
kedsrettet organisasjon kan ikke det. Rent prak-
tisk betyr det bare at vi må akseptere en del 
rutiner, og så må HiOA erkjenne at Nova og 
Afi opererer etter litt andre logikker.

FLYTTER SAMMEN
Nova og Afi skal fortsette som autonome insti-
tutter med egen økonomi, innenfor Senter for 
velferds- og arbeidslivsforskning. Ambisjonen 
vil etter hvert bli å integrere instituttene tettere 
og å øke samarbeidet mellom instituttene og 
mellom senteret og resten av høyskolen. Fra 
september 2014 flytter instituttene sammen i 
det som i dag er Forskningsrådets lokaler, tvers 
over gaten for høyskolen.

– På den måten dannes et «cluster» av vel-
ferds- og arbeidsforskning som er konsentrert 
og uten sidestykke i Norden, sier Hagen.

✒✒ Av AkseL kjær vidnes

ArbeidsLiv

NÆR HALVPARTEN VURDERER JOBBSKIFTE
Finnes andre jobbmuligheter? En svært stor andel teknisk-administrativt ansatte i akademia spør seg om dette.

– Denne gruppen skiller seg ut ved at andelen 
som ser for seg å bytte jobb, er såpass høy, sier 
forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstitut-
tet (Afi) Cathrine Egeland.

Hun kommenterer Forskerforbundets med-
lemsundersøkelse blant teknisk og administra-
tivt ansatte i akademia. Forskerforum omtalte 
undersøkelsen første gang i januar. Nå er un-
dersøkelsen publisert i sin helhet.

ANNET BILDE
Undersøkelsen viser at det er særlig mange 
ansatte under 50 år som vurderer å slutte. Rundt 
45 prosent i gruppen mellom 30 og 49 år sier at 
de vurderer å skifte arbeid, eller at de allerede 
aktivt søker seg bort. Totalt for alle aldersgrup-
per vurderer én av tre å bytte jobb.

Ifølge Egeland er andelen høyere enn i ar-
beidslivet for øvrig. I den årlige undersøkelsen 
Arbeidslivsbarometeret, som beskriver tilstan-
den og utviklingen i norsk arbeidsliv, har Afi 
spurt om hvor sannsynlig det er at responden-
tene er i samme jobb om fem år.

– Svarene vi har fått på dette, gir et ganske 
annet bilde av norsk arbeidsliv generelt enn det 

Forskerforbundet har fått fra sine medlemmer, 
forteller Egeland.

– Av de mellom 30 og 44 år er det bare 
drøye 20 prosent som mener at det er «svært 
usannsynlig» eller «ganske usannsynlig» at de 
kommer til å være i samme jobb om fem år, og 
av de mellom 45 og 59 år er det bare drøye 13 
prosent som sier det samme, utdyper Egeland.

– NATURLIG
Universitetet i Oslo havner ganske midt på 
treet i undersøkelsen. Blant respondentene ved 
universitetet ser 65 prosent for seg å bli i jobben 
i overskuelig fremtid, mens 35 prosent vurderer 
jobbskifte. Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. 
Bjørneboe syns imidlertid det er å forvente at så 
høyt utdannede har karriereambisjoner.

– Teknisk-administrativt ansatte har et høyt 
utdanningsnivå og utgjør dermed en viktig 
kompetanse. At personer med høy utdanning 
har forventning om karriereutvikling, er natur-
lig. I noen tilfeller vil et slikt karriereutviklings-
behov føre til at de finner seg nytt arbeid som 
er mer i tråd med deres utdanning og gir bedre 
lønns- og opprykksmuligheter, sier hun.

✒✒ Av AkseL kjær vidnes

 ▪ Profesjonsutdanningene ved Høgskolen i 
Oslo og Akershus (bildet) vil ha nytte av 
sammenslåingen, mener Kåre Hagen.
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 ▪ Det er en langt lavere andel i arbeidslivet 
generelt som ønsker å bytte jobb, forteller 
Cathrine Egeland.
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oLjeforsking

FAGMILJØ TEIER OM OLJE-ETIKK
Bør universiteta drive forsking med føremål å utvinne meir olje og gass? Medan fagfolk  
ved UiB har hatt ein frisk debatt, har det vore stilt ved dei andre universiteta.

Det var professorar ved Universitetet i Bergen 
(UiB) som først lufta spørsmålet, i UiB si eiga 
avis, På Høyden.

– Professor Peter M. Haugan ved Geo-
fysisk institutt skreiv eit kritisk innlegg om 
oljeforskinga før valet til universitetsstyret. Han 
vart attvald til styret, og gjekk dermed til vervet 
med eit nokså klart mandat, seier ansvarleg 
redaktør i På Høyden, Dag Hellesund.

STEMMER FRÅ ULIKE FAG
Debatten ved UiB har stort sett handla om 
etiske spørsmål, om akademisk fridom og om 
sponsing av forsking. UiB-leiinga har no bede 
Den nasjonale forskingsetiske komiteen for 
naturvitskap og teknologi (NENT) om å greie 
ut dei etiske sidene ved oljeforsking.

– Noko av bakgrunnen er at vi har kanskje 
landets sterkaste forskingsmiljø på klima her i 
Bergen, på same tid som vi har sterke fagmiljø 
på petroleumsforsking. Det legg til rette for 
ulike innfallsvinklar, seier Hellesund.

SER DILEMMAET
Medan det i stor grad er forskarane sjølve som 
har drive debatten ved UiB, har det vore annleis 
ved dei andre universiteta. Ved Noregs teknisk-na-
turvitskaplege universitet (NTNU) har Univer-
sitetsavisa teke opp saka ved å stille spørsmål til 
ulike aktørar, men frå fagmiljøa har det vore stilt.

– Eg har ikkje registrert nokon debatt på 
basis av utspel frå fagmiljøa ved NTNU, seier 
Olav Bolland, leiar for Institutt for energi- og 
prosessteknikk.

– Eg trur den generelle haldninga mellom 
mine kollegaer er at dersom Noreg sluttar å 
utvinne hydrokarbon, vil andre gjere det, truleg 
med større energiforbruk og ureining som re-
sultat. Samstundes veit vi at oljeproduksjonen 
vår medverkar til å halde prisane nede og for-
bruket oppe. Dei fleste ser dilemmaet, men det 
er for tida ikkje noko debatt-tema ved NTNU.

STÅR OM LEVEBRØDET
Ansvarleg redaktør i Universitetsavisa, Tore 
Oksholen, minner om at NTNU er sterkt in-
volvert i petroleumsforsking.

– Når professorane her diskuterer petro-
leumsforsking, så er det levebrødet deira som 
er under debatt. Det er lett å diskutere etikk 
når ein ikkje risikerer noko. Det kan nok vere 
ein viss debatt internt, som ikkje kjem ut i det 
offentlege. Men eg trur mange sit heilt stille, og 
at det kjem av at det er mykje pengar involvert.

Universitetsavisa har, saman med På Høy-
den ved UiB og Uniforum ved UiO, ein re-
daktørplakat som sikrar redaksjonell fridom, 

uavhengig av eigarane. Oksholen meiner det er 
viktig å kunne pirke borti vanskelege spørsmål.

– For nokre år sidan tok vi opp NTNUs en-
gasjement i oljeprosjektet til Statoil i Canada. Vi 
utfordrar folk på dette med jamne mellomrom, 
men får lite respons. Vi opplever ikkje obstruk-
sjon, men togn, fortel han.

ARKTISK OLJESATSING
Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske univer-
sitet (UiT) har ikkje eit uavhengig nyhendeor-
gan. I staden har det vore tilløp til debatt i lokal-
avisa iTromsø. UiT har nyleg etablert eit senter 
for arktisk petroleumsforsking, i samarbeid med 
mellom andre Universitetet i Stavanger (UiS).

Professor ved Institutt for fysikk og tekno-
logi, Kristoffer Rypdal, har uttala seg kritisk til 
oljesatsinga i lesarinnlegg i iTromsø.

– Eg fekk tilsvar frå fakultetsleiinga, som 
såg på satsinga som heilt uproblematisk. In-
ternt ved universitetet har det ikkje vore nokon 
debatt. Eg veit at mange er kritiske til avtalen 
om petroleumsforsking, for eg får e-postar om 
det. Så det finst eit engasjement, men det har 
ingen stad å kome til uttrykk, og eg trur også 
at mange ikkje vågar, seier han.

Rypdal har inntrykk av at det er stor skilnad 
på stemninga ved UiB og til dels UiO, saman-
likna med Tromsø, Stavanger og Trondheim.

– Eg vil tru det kjem at av klimaforsking står 
sterkt i Bergen. Ved UiT har leiinga som mål 
at vi skal bli det nye oljeuniversitetet. Vi driv 

noko med klimaovervaking, men ikkje med 
klimaforsking i den forstand, og vi produserer 
heller ikkje eigne kandidatar på feltet, seier han.

STILT I STAVANGER
Ved UiS har det knapt vore debatt i det heile. 
Prorektor Tor Hemmingsen har ved eitt høve 
teke til orde i Stavanger Aftenblad for at ein bør 
arbeide for ei mest mogleg trygg og miljøvenleg 
oljeutvinning samstundes som ein forskar på 
fornybare energikjelder.

– Vi driv jo forsking for å svare på samfun-
net sine behov, og det er i siste instans eit spørs-
mål om vi skal drive oljeutvinning i Noreg. Det 
er noko som må avgjerast på sentralt politisk 
nivå, seier han.

✒✒ Av kjerstin gjengedAL

Oljeforsking

 ▪ Professorar ved UiB stilte i fjor spørsmål 
ved det etiske grunnlaget for petroleums-
forsking ved universiteta i lys av 
føre-var-prinsippet.

 ▪ Spørsmålet har ført til debatt ved univer-
siteta og i fleire riksaviser.

 ▪ Saka er no til vurdering hos Den nasjo-
nale forskingsetiske komiteen for naturvit-
skap og teknologi. Ei fråsegn er venta 
seinare i år.
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 ▪ Debatten om oljeforsking heng tett i hop med faglege skiljeliner, finansiering og tilgang til 
uavhengige debattkanalar.
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– Jeg har ansatt en postdoktor fra Iran som 
har ventet på innreisetillatelse fra Utlendings-
direktoratet i et halvt år nå, sier Mohsen Assadi, 
professor ved Institutt for petroleumsteknologi 

ved Universitetet i Stavanger (UiS). Iranske As-
sadi har bodd i Sverige og Norge siden 1979 og 
har de siste årene veiledet fem stipendiater og 
postdoktorer fra Iran, i tillegg til stipendiater fra 

andre land. Han kan fortelle om store vansker 
med å få høyt kvalifiserte iranere inn i landet.

– Forskningsprosjektet har en frist, og hvis 
UDI har spesielle hensyn som gjør at det tar 
ett eller to år å behandle en søknad fra Iran, 
må vi få vite om dette, slik at vi kan sortere 
bort ellers faglig dyktige kandidater, sier As-
sadi. Han betegner iranske akademikere som 
hardt arbeidende, produktive, teoretisk sterke 
og flinke til å ta til seg ny kunnskap.

– Det er synd hvis Norge går glipp av dyktige 
fagfolk fordi vi ikke klarer å behandle visum-
søknadene deres, sier Assadi.

– SIKKERHETSRISIKO
Antallet iranske stipendiater ved norske læ-
resteder har steget kraftig de siste årene (se 
faktaboks) og passerte 150 i fjor høst. UiS fikk 
nylig 56 søknader fra Iran på et utlyst doktor-
gradsstipend. Ved NTNU har antallet iranske 
stipendiater økt fra 63 til 89 på tre år.

Selv om Iran har et mindre anstrengt for-
hold til omverdenen etter at landet inngikk en 
foreløpig avtale om atominspeksjon i novem-
ber, fører Norge et strengt kontrollregime mot 
iranere som søker seg hit, spesielt forskere. 
Både Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og flere 
departementer vurderer søkerne før UDI kan 
fatte vedtak om visum. Ingen av instansene vil 
opplyse om sine prosedyrer, men ifølge Uten-
riksdepartementet er det forbudt å eksportere 
varer, teknologi og kunnskap som kan hjelpe 
Iran med deres atomprogram eller olje- og 
gassutvinning. Dermed rammes forskere og 
studenter ekstra hardt.

– Iran er spesielt, og bakgrunnen for våre 
vurderinger er strenge FN-resolusjoner som 
Norge er forpliktet til å følge, sier Martin Ber-
ner, kommunikasjonssjef i PST. Organet mener 
å ha indikasjon på at iranske visumsøkere for 
forskning og studier «bevisst forsøker å tilegne 
seg kunnskap og kompetanse innen spesifikke 
teknologiområder som kan ha betydning for 
Irans atomprogram».

– Norske universiteter og forskningsinstitu-
sjoner skal ikke bidra til at Iran skal lage det de er 
mistenkt for å lage, sier Berner. Han understre-
ker at selv om behandlingen av visumsøknader 
fra Iran tar lang tid, blir de fleste til slutt innvilget.

– MANGLENDE KUNNSKAP
Ett av kravene som møter iranere som ønsker 
studie- eller forskeropphold i Norge, er en 
økonomisk garanti på nesten 100 000 kroner 
for å få behandlet visumsøknaden. Beløpet 
overskrider en normal årslønn for en iransk 
akademiker. Selv om kravet er laget for å sikre 

irAnske forskere

TIL NORGE TROSS FORMELLE HINDRE
Spionasjekontrollen er grundig og langtrukken. Like fullt blir stadig flere iranere stipendiater i Norge.

 ▪ Studenter fra Iran kan bli mindre tilgjengelige for Vesten dersom situasjonen i landet 
normaliserer seg. Her fra Universitetet i Teheran.
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norske skattebetalere mot uforutsette utgifter 
til midlertidig besøkende, opplever iranske sti-
pendiater at det inngår i et bilde av urimelige 
mistanker.

– Norge mistenker oss for å arbeide for 
iranske myndigheter, selv om det er snakk om 
sivile universiteter, sier en av de iranske dok-
torgradsstipendiatene ved UiS. Han ønsker 
ikke å stå fram med navn fordi han tror iran-
ske angivere vil melde hjem enhver negativ 
kommentar i pressen. Av hensyn til norske 
etterretningsmyndigheter har han kuttet all 
kontakt med sitt faglige nettverk i Iran. Han 
er overbevist om at de mer enn 150 iranske 
stipendiatene i Norge alle bærer på en stor sorg 
over manglende kunnskap om Iran her i landet.

– Etter hvert har jeg akseptert at nordmenn, 
selv på høyt faglig nivå ved universitetene, ikke 
vet noe som helst om mitt land, sier han.

Professor Assadi mener at norske myndig-
heter feilvurderer risikoen ved å slippe inn iran-
ske studenter. Alle hans tidligere ph.d.-stipen-
diater fra Iran befinner seg fremdeles i Norge.

– Det finnes ingen grunn til å forestille seg 
at iranere på vei til å studere i Norge skulle ha 
uærlige hensikter – tvert imot, hevder Assadi. 
Han viser til at Iran historisk sett har sterke 
fagmiljøer innenfor energi og petroleum, noe 
som gjør Norge svært relevant for dem som 
søker karriere internasjonalt. Ifølge Assadi 
søker iranske forskere bredt ut mot institu-
sjoner i Europa, USA og Canada, og overalt 
absorberes de raskt på arbeidsmarkedene etter 
endte studier.

 – ET FORVRENGT BILDE
Storpolitikk påvirker nordmenns behandling av 
iranere på en svært uheldig måte, ifølge Sverre 
Lodgaard i NUPI.

Seniorforsker og tidligere direktør i NUPI 
(Norsk Utenrikspolitisk Institutt) Sverre Lod-
gaard har forsket på Iran og Midtøsten i mer 
enn 20 år. For tiden leder han et forskningspro-
sjekt om blant annet den arabiske vårens betyd-
ning for Iran. Han mener nordmenn har behov 
for å korrigere og nyansere bildet av landet.

– Inntrykket av Iran er blitt skjevt fordi det 
storpolitiske fiendebildet blir til et forvrengt 
bilde av det iranske samfunn, sier Lodgaard. 
Han peker på at Saudi-Arabia på mange områ-
der er verst når det gjelder menneskerettigheter 
i Midtøsten.

– Men siden de er USAs allierte, retter man 
i stedet oppmerksomheten mot Iran, påpeker 
Lodgaard. Han viser til at Iran har en rik si-
vilisasjonshistorie som skiller seg fra resten 
av regionen.

– Mange vet nok ikke engang at Iran ikke 
er et arabisk land, og når norske etterretnings-
tjenester og utlendingsmyndigheter i tillegg 
er på tå hev overfor iranere som kommer til 
Norge, risikerer de å bli urimelig behandlet 
uten at offentligheten reagerer, sier Lodgaard.

✒✒ Av AndreAs Høy knudsen

Iranske ph.d.-stipendiater  
i Norge

 ▪ NTNU og universitetene i Oslo, Bergen, 
Stavanger og Tromsø har økt antallet iran-
ske ph.d.-stipendiater fra 91 våren 2010 til 
minst 155 høsten 2013. De aller fleste er 
innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag. 
Antall iranske stipendiater i dag (og i 
2010):

 ▪ NTNU: 89 (63)

 ▪ UiO: 31 (18)

 ▪ UiB: 15 (0)

 ▪ UiS: 14 (7)

 ▪ UiT: 3 (2)

 ▪ Mange ph.d.-stillinger ved norske univer-
siteter blir fylt av iranere. (Faksimile fra 
Forskerforum 3/2013)

 ▪ – Norge har ingen spesielle grunner til å 
frykte iranske studenter, sier professor 
Mohsen Assadi.

– Situasjonen 
i Iran er bedre
Hvis forholdene fortsatt bedrer seg, vel-
ger de å bli i Iran. Det forteller studenter 
i Teheran. 

Forskerforum har besøkt Iran to ganger 
det siste året og møtt avgangsstudenter, 
stipendiater og etablerte forskere. Stem-
ningen har endret seg merkbart etter 
at Iran i november kom til enighet om 
atom inspeksjoner og videre forhandlin-
ger med USA, Kina, Russland, Storbri-
tannia, Frankrike og Tyskland.

Folk på gata i Teheran er nå mer villige 
til å stå fram med navn og bilde, og de 
er åpnere om sine tanker om akademia, 
emigrasjon og geopolitikk. Opplevelsen 
av urettferdig behandling fra omverde-
nen er allikevel stadig framtredende.

– Det stygge bildet av Iran i utlandet 
er ikke den virkelige historien, sier Ali Ta-
baeian, avgangsstudent i ingeniørfag ved 
Universitetet i Teheran, Irans høyest ran-
gerte universitet. I motsetning til de mer 
etablerte akademikerne vi snakket med, øn-
sker Tabaeian ikke å forlate hjemlandet for 
å satse på en internasjonal forskerkarriere.

– Det er ikke noe galt med iranske 
universiteter, men mange ønsker å flytte 
av økonomiske årsaker, vurderer studen-
ten. Han legger skylden for dette på det 
internasjonale sanksjonsregimet.

Samira Hashemi, en kvinnelig av-
gangsstudent i arkitektur, mener at den 
politiske situasjonen i Iran har bedret 
seg etter at den reformvennlige presi-
denten Hassan Rouhani ble valgt i fjor.

– Mange akademikere emigrerer 
fordi de ønsker en annen atmosfære, 
søker nye muligheter i faget sitt eller 
har politiske grunner. Men situasjonen 
er allerede blitt bedre, og for meg blir 
det feil å forlate landet nå, sier Hashemi.
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– Vesten har et feilaktig inntrykk av 
Iran, sier ingeniørstudent Ali Tabaeian 
ved Universitetet i Teheran.
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ArbeidsLiv

OPPSAGT ETTER HØYESTERETTSDOM
En førsteamanuensis ved UiT må fratre sin stilling. Stillingsvernet for midlertidig ansatte er likevel ikke 
svekket, mener Forskerforbundets advokat.

Forskerforbundet, som har ført saken for sitt 
medlem, tapte ankesaken i Høyesterett mot 
staten ved Universitetet i Tromsø (UiT), ifølge 
dom datert 29. januar 2014. Høyesterett har 
dermed besluttet at farmasiforskeren, som har 
vært midlertidig ansatt i en årrekke, ikke får 
beholde sin stilling som førsteamanuensis ved 
universitetet.

– MEDHOLD TROSS TAP
Selv om saken har et negativt utfall for den 
oppsagte forskeren, understreker dommen at 
stillingsvernet til midlertidig ansatte forskere 
skal ivaretas.

– Jeg tolker dommen som at Forskerforbun-
det har fått medhold i de prinsipielle synspunk-
tene vi ønsket en avklaring på. Fra vår side var 
formålet med anken å klargjøre lagmannsret-
tens dom i forhold til stillingsvernet til forskere 
som har opparbeidet seg et sterkt stillingsvern 
etter fireårsregelen. Dette syns jeg Høyesteretts 
dom gir svar på, sier Forskerforbundets advokat 
Mariann H. Olsen.

I dommen legger Høyesterett vekt på at 
midlertidig ansatte gis stillingsvern som fast 
ansatte ved mer enn fire års sammenheng-
ende tjeneste. «En slik regel kan nok i visse 
situasjoner skape problemer for arbeidsgiver, 
ikke minst våre universiteter. Men hensynet 
til arbeidsgiver kan ikke slå igjennom overfor 
den lovgivervilje som har kommet til uttrykk 
i forarbeidene til tjenestemannslovene 1977 

og 1983 og arbeidsmiljøloven», konkluderer 
Høyesterett.

ENDRET FORSKNINGSPROFIL
Til tross for at den prinsipielle avklaringen 
støtter Forskerforbundets syn, konkluderer 
Høyesterett med at det i denne saken var uni-
versitetets rett å si opp forskeren. UiT har ment 
at stillingen hans var bortfalt på grunn av en-
dret forskningsprofil, og at han ikke passet til 
to nyopprettede stillinger innen farmasøytisk 
forskning. Høyesterett støtter dette synet og 
mener dermed at stillingen har falt bort, og at et 
slikt arbeidsbortfall er gyldig oppsigelsesgrunn.

Rektor ved UiT er fornøyd med dommen, 
men ser alvoret i saken for den ansatte.

– Vi vil uttrykke forståelse for den situasjo-
nen den aktuelle arbeidstakeren er kommet 
i, og understreker at saken dreier seg om stil-
lingen, ikke hans utførelse av sitt arbeid eller 
personlig egnethet, sier Husebekk.

✒✒ Av AkseL kjær vidnes

PubLisering

OPEN TILGANG BLIR EIT KRAV
Tidsskrift som mottek publiseringsstøtte frå Forskingsrådet, må no gje open tilgang til innhaldet.

Forskingsrådet har varsla endringar i publi-
seringsstøtta for nasjonale vitskaplege tids-
skrift innan humaniora og samfunnsvitskap. 
Endringane trer i kraft frå 2017.

– Ein overgang til open tilgang vil seie at 
mange tidsskrift må finne løysingar for å kom-
pensere for bortfall av abonnementsinntekter, 
og vi ser at fleire treng tid på seg til å finne 
berekraftige modellar. Difor har vi valt ein over-
gangsperiode på tre år, seier seniorrådgjevar 
Johannes Waage Løvhaug i Forskingsrådet.

FÅR STØTTE TIL OMLEGGING
Støtteordninga for publisering av humanistisk 
og samfunnsvitskapleg forsking – som i stor 
grad skjer på norsk – har vore revidert fleire 
gonger. Også i dag kan tidsskrift søke om støtte 
til å publisere med open tilgang, men i framtida 
vil dette altså bli eit krav.

– Vi tilbyr eingongsstøtte for tidsskrift som 
vil jobbe med å legge om til elektronisk publise-
ring med open tilgang, og vi vonar at redaksjo-
nane tek til seg signala og startar arbeidet med 
omlegging allereie no, seier Løvhaug.

For å ha rett til støtte må tidsskriftet vere 
registrert på nivå 1 eller 2 i Universitets- og høg-
skulerådet si liste over vitskaplege publiserings-

kanalar. I overgangsperioden vil Forskingsrådet 
ha ein dialog med institusjonar og utgjevarar 
om å finne eigna finansieringsmodellar, til 
dømes artikkelavgift.

KJØPER TILGANG
Samstundes arbeider Forskingsrådet med å 
revidere dei overordna retningslinene for open 
tilgang for alle prosjekt som får finansiering 
frå Forskingsrådet. I dag er kravet at forskinga 
i den grad det er mogleg, skal gjerast ope til-
gjengeleg gjennom den «grøne vegen», altså 
eigenarkivering i institusjonsarkiv. Ei rekke 
tidsskriftforlag tillèt slik eigenarkivering, men 
det er store variasjonar i kor lenge ein må vente 
før artikkelen kan gjerast tilgjengeleg, og kva 
for versjon av artikkelen som kan arkiverast.

I den siste forskingsmeldinga er open til-
gang til forskingsresultat eit overordna mål, og 
Forskingsrådet er no midt i ein prosess med å 
finne ordningar som skal stimulere til publise-
ring med open tilgang.

✒✒ Av kjerstin gjengedAL

 ▪ – Det har vært en krevende sak for alle 
parter, sier advokat Mariann Helen Olsen. 

FO
T

O
: E

R
IK

 N
O

R
R

U
D

 ▪ Norsk humanistisk og samfunns-
vitskapleg forsking skal bli tilgjengeleg  
for alle.
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Har du husket deg selv og de du er glad i?

Forskerforbundets forsikringskontor 
forsikring@forskerforbundet.no        Tlf: 21 02 34 30        www.forskerforbundet.no/forsikring

16.000 mindre i måneden  
– GÅR DET BRA? 

De fleste har god kontroll på økonomien sin, og boliglån  
og andre kostnader er tilpasset familiens inntekt.  
Men hvis du blir varig arbeidsufør må du regne med at 
inntekten reduseres kraftig - resten av livet.
Er du offentlig ansatt og medlem i Statens Pensjonskasse vil 
du få rundt 66 prosent av den ordinære inntekten din hvis 
du blir arbeidsufør.  
Jobber du i privat sektor kan beløpet bli betydelig mindre.

Gjennomsnittslønnen for alle medlemmene i statlig sektor  
er 560.000 kroner. Det gir 370.000 i uførepensjon.  
Det betyr at inntekten reduseres med 190.000 i året.  
Nesten 16.000 kroner i måneden.

Uføreforsikring 
De fleste i Forskerforbundet har en forsikringspakke, 
obligatorisk forsikring m/reservasjonsrett, som inneholder 
bl.a. uføreforsikring. Denne gir maksimalt 409.000 kroner 
hvis du blir ufør. De fleste trenger mer enn dette. Husk også 
at erstatningen trappes gradvis ned med alder. 

Forskerforbundet tilbyr en svært rimelig uføreforsikring som 
du bør kjøpe i tillegg.

Priseksempler: 

Forsikringssum kr 1 million (12 G)

Alder Pris per år

29 år Kr    473

39 år Kr 1 183

49 år Kr 2 701

Du kan velge andre forsikringssummer.
Vi forhandler på vegne av Forskerforbundets medlemmer og oppnår  

derfor betydelig lavere priser enn enkeltpersoner kan få.  

Det gir deg billigere forsikring.

Viktig beskjed til deg under 45 år!
Unge mennesker er dårlige til å forsikre seg mot uførhet. Husk 
at hvis du blir ufør som ung må du leve lenge på uføretrygd og 
får et betydelig akkumulert lønnstap frem til pensjonsalder. 
Pass på å kjøpe uføreforsikring før du begynner å få 
«vondter», så du slipper begrensninger i forsikringen.

Vil du vite mer?
Forskerforbundets forsikringskontor gir deg gode råd om hva 
slags forsikringer du bør ha. Ring oss på 21 02 34 30 eller
send e-post til forskring@forskerforbundet.no

Forsikring handler ofte om hus, bil og andre 
ting vi eier. Men den aller viktigste  
forsikringen er sannsynligvis den som sørger 
for at familien greier seg godt økonomisk 
hvis du skulle bli alvorlig syk eller ufør.

ANNONSE



INNLAND

doktorgrAd

NYORDNING FOR OFFENTLIG SEKTOR

 F
orskningsrådet setter i gang en ny ordning kalt offentlig sektor-ph.d., hvor en offent-
lig virksomhet, som et direktorat eller en kommune, kan søke støtte til at en ansatt 
tar doktorgrad. Intensjonen er å koble den offentlige virksomheten med akademia 
og bidra til relevant forskning og innovasjon i offentlig sektor. Prosjektet skal være 
relevant for virksomhetens arbeidsområde og bidra til å øke kunnskapsnivået. En 

doktorgradsgivende institusjon må godkjenne og kvalitetssikre prosjektet. Forskningsrådet 
tar sikte på utlysning i løpet av første halvår i år.

fAgorgAnisering

LO taper terreng
 ■ LOs andel av de fagorga-

niserte daler, ifølge FriFag-
bevegelse.no. Tall fra Fafo 
viser at for første gang er 
50 prosent av de fagorgani-
serte i Norge medlem i en 
annen organisasjon enn LO. 
1. januar i år var LOs med-
lemstall 897 740. Til sam-
menligning viser tall fra april 
i fjor at Unio, YS og Akade-
mikerne til sammen hadde 
717 000 medlemmer. I til-
legg kommer frittstående 
fagforeninger. Unio, som 
Forskerforbundet er tilknyt-
tet, hadde ved inngangen 
til 2013 et medlemstall på 
rundt 320 000.

innovAsjon

Teknologipris til spillprofessor
 ■ Norges eneste professor i spillteknologi, Alf Inge Wang ved 

NTNU, har fått prisen Teknologibragden 2013, som deles ut av 
Teknisk Ukeblad. Prisen får han for arbeidet med spillbasert læ-
ring, spesielt læringsspillet Kahoot!. Spillet skal skape engasje-
ment og læring i klasserommet. Det er lagt opp som et kunn-
skapsspill på TV, hvor læreren leder elevene gjennom en rekke 
spørsmål og alternativer på storskjerm. Læringsspillet har rundt 
400 000 brukere i over 100 land, opplyser universitetsavisa.no.

finAnsiering

Ikke mer til nye universiteter
 ■ Grunnfinansieringen for de nye universitetene blir ikke rikket av nå-

værende regjering, slår kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fast, 
ifølge Stavanger Aftenblad. De nye universitetene i Stavanger, Agder, 
Nordland og på Ås har i dag en annen finansiering enn de eldre uni-
versitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Isaksen fastholder 
at det var en klar forutsetning da høgskolene fikk universitetsstatus, at 
det ikke skulle føre til høyere grunnbevilgning fra staten.

kuLturHistorisk 
museum

Arkeolog blir ny 
direktør

 ■ Professor i arkeologi, 
Håkon Glørstad, er tilsatt 
som ny direktør ved Kul-
turhistorisk museum ved 
Universitetet i Oslo, skri-
ver Uniforum. Tidligere di-
rektør danske Rane Willer-
slev forlot stillingen etter 
bare to år. Glørstad (44) er 
professor ved arkeologisk 
seksjon ved museet. Av 12 
søkere var han den eneste 
interne søkeren. Han tok 
doktorgrad ved UiO i 2002, 
med avhandlingen Neolit-
tisk renessanse, hypoarkeolo-
giske tekster om neolitikum i 
Sør-Norge, og fikk professor-
kompetanse i 2010.
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mAngfoLd

SERVICEHUND FIKK DIPLOM

 L
abradoren Tonic (10) har som landets første hund mot-
tatt sitt eget høgskolediplom, skriver khrono.no. Tonic 
er servicehund for bachelorstudent Ingunn Rogne ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus. På diplomet står det: 
«Tonic har sammen med sin eier våren 2014 bestått 

bachelor i administrasjon og ledelse. Tonic har vært med på alle 
forelesninger, seminarer og praksis, og har utmerket seg med sin 
behagelige framferd og store tjenestevilje.» Diplomet er signert 
dekan Dag Jenssen og instituttleder Kristel Skorge.

Tonic er tydelig fornøyd med diplomet i 
et av sine viktigste arbeidsredskap, 
nemlig munnen.
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kjønnsbALAnse

Mangler 
akademikerkvinner

 ■ – Vi tror at kvinner fra akade-
mia kan by på en helt spesiell 
kompetanse i norske styrer, sier 
administrerende direktør i Falck 
Nutec, Eli Sætersmoen. Sammen 
med psykolog og doktorgradsstu-
dent ved Norges Handelshøysko-
le Synnøve Nesse har hun kurset 
NHH-kvinner i styrearbeid. – Det 
er interessant at menn i akade-
mia får slike stillinger, mens kvin-
ner ikke gjør det, sier Nesse. Iføl-
ge Sætersmoen skyldes det at 
kvinner mangler de rette nettver-
kene, skriver NHHs avis paraply-
en.no.

nytt, ÅPent tidsskrift

Tverrfaglig om 
teknologi

 ■ Et nytt tidsskrift med åpen 
tilgang har sett dagens lys ved 
NTNU. Nordic Journal of Science 
and Technology Studies er et tverr-
faglig, fagfellevurdert tidsskrift 
med studier av teknologi og vi-
tenskap i en nordisk kontekst. 
Målet med tidsskriftet er å styr-
ke fagfeltets posisjon og utvik-
ling, samt føre en tettere dialog 
med andre forskningsområder 
som sosiologi, historie, geografi 
og kjønnsstudier. NJSTS utgis to 
ganger i året. Nettadressen er: 
http://nordicsts.org/. 

doktorgrAd

Søker tøffe 
kandidater

 ■ Norges miljø- og 
biovitenskapelige 
universitet har for-
nyet et forsknings-
samarbeid om 
matsikkerhet med 
organisasjonen CIM-
MYT, International Cen-
ter for Maize and Wheat 
Improvement. Blant annet skal 
to team med 10 til 20 ph.d.-kan-
didater på feltarbeid i seks må-
neder til fattige land for å jobbe 
med matsikkerhetsspørsmål. De 
skal testes for hvordan de takler 
fysisk og psykisk svært krevende 
forhold. Klarer de å være dediker-
te forskere under slike forhold, 
tilbys de jobb ved CIMMYT, iføl-
ge umb.no.
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Akkreditering

Vitenskapelig kunsthøgskole
 ■ Nokut har akkreditert Kunst- og designhøg-

skolen i Bergen som vitenskapelig høgskole for 
fagområdet kunst. Det er første gang Nokut ak-
krediterer deltakelse i et kunstnerisk stipend-

program, tilsvarende doktorgradsutdanning, og 
at det grunngir akkreditering som vitenskape-
lig høgskole. – Akkrediteringen bekrefter at det 
kunstneriske utviklingsarbeidet og undervisnin-
gen ved høgskolen holder et høyt internasjonalt 
nivå. Vi har arbeidet systematisk med å komme 
hit over tid, sier rektor Paula Crabtree.
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ÆRESDOKTORER
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Ære være
Winston Churchill er æresdoktor 

ved Universitetet i Oslo, til tross for få akademiske 
meritter. Han er i godt selskap.

av Siri Lindstad



 T
hor Heyerdahl gjorde arkeolo-
gi spennende, men møtte mye 
motbør fra forskerhold for sine 
teorier. Etter å ha blitt æresdoktor 
begynte han å kalle seg dr.philos., 
men hadde ingen doktorgrad.

– Men jeg synes det var helt 
greit at han kalte seg doktor, jeg. Æresdoktorene 
må få bruke graden når de først har fått den, 
sier John Peter Collett, universitetshistoriker 
ved Universitetet i Oslo.

Venter på kandidater
«En institusjon som har rett til å gi doktorgrad 
eller tilsvarende, kan på de samme fagområder 
tildele graden æresdoktor (doctor honoris causa) 
for betydningsfull vitenskapelig eller kunstne-
risk innsats, eller fremragende arbeid til gavn 
for vitenskapen eller kunsten», heter det i dag 
i universitets- og høyskoleloven, § 3–2.

Å utnevne æresdoktorer er altså en rett alle 
norske universiteter og høyskoler som tildeler 
vitenskapelige doktorgrader, kan benytte seg av. 
De fleste institusjonene finner sine kandidater 
både i og utenfor akademia, noe som innimel-

lom avføder diskusjoner om hvem som er en 
slik heder verdig.

Vårt foreløpig yngste universitet, Universi-
tetet i Nordland (UiN), har kommet så langt at 
de har fått retningslinjene for utnevnelser på 
plass. Men foreløpig har ingen av fakultetene 
foreslått noen kandidater.

– Nå er ikke dette med æresdoktorer det 
viktigste vi holder på med, sier Pål Pedersen, 
rektor ved UiN.

– Det er først og fremst en hyggelig honorær 
ting som har vært der siden tidenes morgen, og 
som vi har anledning til gjennom loven.

Om bare fakultetene finner noen egnete 
kandidater, skal det altså ikke stå på universi-
tetsledelsen. Kravet er at vedkommende skal ha 
gjort et stort arbeid innenfor vitenskapen eller 
ha stått for en stor kunstnerisk innsats. Og så 
bør vedkommende helst ha en tilknytning til 
regionen.

– Det er en del historiske personer herfra 
som har hatt betydning for vitenskap og kunst 
opp gjennom årene, fra lenge fra før vi fikk 
universitetet. Det hadde vært fint å kunne finne 
disse personene fra vår tid og hedret dem.

Men nei, det må ikke æresdoktorer til for at 
et universitet skal bli tatt på alvor, sier Pedersen.

– Dette handler først og fremst om å gi en 
utmerkelse. Det vi sitter igjen med, er opp-
merksomhet der og da. Men slike utnevnelser 
og priser av ulike slag er nok med på å sette 
akademia generelt og universitetet spesielt på 
dagsordenen, og det er bra.

Bråket rundt Thon
Stort sett er det bare stas rundt æresdoktorater, 
både for den som utnevner, og for den som 
utnevnes. Men om det ble fnyst i krokene av 
Heyerdahl den gangen i 1961, ble det virkelig 
bråk da den norske forretningsmannen Olav 
Thon ble æresdoktor ved Karlstads universitet 
høsten 2013. 

– Jeg ble veldig overrasket over tonen som 
oppstod i debatten, og den enorme oppmerk-
somheten utnevnelsen fikk, sier Åsa Bergen-
heim, rektor ved Karlstads universitet.

– Allerede i mars i fjor ble det kjent at vi 
hadde utnevnt Thon til æresdoktor, som en 
heder for den enorme betydningen han har hatt 
for næringslivet i vestre Värmland. Grensehan-
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ÆRESDOKTORER

– Å bli æresdoktor er som å utnevnes til ambassadør 
for et universitet, sier Barbro Grevholm. 



del er noe vi forsker på her i Karlstad, og Thon 
hadde deltatt på seminarer hos oss og holdt 
forelesninger. Men det var først i september 
det kom negative reaksjoner på utnevnelsen, 
forteller hun.

En del av det vitenskapelige personalet 
mente det stred mot universitetets ideologi 
at Thon gikk ut og støttet Fremskrittspartiet i 
valgkampen. 

– Jeg kan forstå at enkelte kunne oppleve 
dette som problematisk. Men samtidig må vi 
huske at vi er en statlig institusjon i Sverige, 
og vi kan ikke spørre folk om hva som er deres 
politiske oppfatning.

Bergenheim tror diskusjonen likevel handlet 
om noe annet enn Thon selv.

– Fenomenet æresdoktorer og hvem som 
skal få bli det, har lenge vært en diskusjon i 
Sverige. Dessuten havnet vi midt i en pågå-
ende debatt om de svenske institusjonenes og 
forskningens økonomiske forutsetninger. Her 
har vi blant annet diskutert et forslag fra regje-
ringen om å bli en selvstendig stiftelse, noe vi 
har tatt stilling mot. Plutselig ble vi likevel tatt 
til inntekt for et næringslivsrettet akademia.

Grunnlovsstridig
Om vi går langt nok tilbake, var det nok av dis-
kusjoner også her i Norge om hvem som skulle 
kunne bli æresdoktor.

– Det at man skulle skrive en doktoravhand-
ling for å kunne kalles doktor, er noe som kom 
først på 1800-tallet. Før det fikk man doktorbe-
tegnelsen som følge av spesielle egenskaper og 
kvalifikasjoner. Slik kunne universitetene peke 
ut folk som hadde en spesiell posisjon innenfor 
sitt fag, uten at det var knyttet til å måtte ha 
levert et spesifikt stykke arbeid til vurdering, 
forteller Collett.

I Norge fikk Det Kongelige Frederiks Univer-
sitet (i dag Universitetet i Oslo) rett til å utnevne 
æresdoktorer i 1824. Denne retten ble trukket 
tilbake i 1845.

– Det skjedde fordi kongen ifølge Grunnlo-
ven ikke skal kunne gi folk noen annen rang 
enn den som tilhører vedkommendes embete. 
Det er en bestemmelse som må forstås i lys 
av eneveldet, der kongen kunne utnevne folk 
til både ditt og datt. Den slags ville Eidsvolls-
forsamlingen ha slutt på. Da Stortinget i 1845 
diskuterte æresdoktorater, konkluderte man 
med at det stred mot Grunnloven, og derfor ble 
universitetets adgang til å foreta slike utnevnel-
ser tatt bort igjen.

Universitetet i Oslo søkte flere ganger om 
å få retten tilbake, blant annet til 50-årsjubi-
leet i 1861. Men først i 1902, i forbindelse med 
hundreårsmarkeringen av Niels Henrik Abels 
fødsel, fikk universitetet en midlertidig rett til å 
utdele graden doctor matemathicae honoris causa 
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– Jeg er nok alltid velkommen dit, men for øvrig tror jeg ikke 
Teri University forventer noe av meg, sier Erik Solheim. 

– Det finnes nok merkelige skapninger i 
verden som har blitt utnevnt til æresdoktor.

Erik Solheim



til 29 fremstående utenlandske vitenskaps-
menn innen matematikk, fysikk og astronomi. 
Og først i 1905, med den nye universitetslo-
ven, kom en permanent rett til igjen å utnevne 
æresdoktorer.

– Omtumlende
Professor Maarit Jänterä-Jareborg har stått på 
begge sider av podiet når ærestitler har blitt 
delt ut. Da hun var dekan ved det juridiske fa-
kultetet i Uppsala, måtte hun forholde seg til 
svært strenge forskrifter for hvem som kunne 
få et æresdoktorat.

– Bare de som hadde tunge akademiske me-
ritter å vise til, var aktuelle. Personlig skulle jeg 
nok gjerne vært mer åpen enn fakultetet mitt er 
i så måte. Det finnes personer som kan ha gjort 
mye fortjenestefullt uten å være akademikere, 
som også universitetet selv kunne hatt nytte av 
å knytte kontakter til. Du skal ikke lenger enn 

til Juridisk fakultet i Stockholm, så ser du at 
personer som har jobbet med jus også utenfor 
akademia, kan bli æresdoktorer. 

Selv har Jänterä-Jareborg fått hederstittelen 
ved både Universitetet i Oslo og Universitetet i 
Bergen, og dessuten ved Helsinki universitet. 

– Å bli æresdoktor er en utrolig omtumlende 
opplevelse. Fantastisk, men også litt angstfylt. 
For hvordan skal man kunne leve opp til disse 
forventningene, og er man virkelig verdt dette 
...? 

Hedret for krigsinnsats
Da universitetene i 1905 igjen fikk adgang til å 
utnevne æresdoktorer, var det bare utlendinger 
som kunne bli denne hederen til del. 

Etter andre verdenskrig hadde man et spe-
sielt behov for å hylle noen av dem som hadde 
gjort en ekstraordinær innsats under krigen. 
Allerede 3. september 1945 ble det derfor gjort 

stas på størrelser som Folke Bernadotte, prins 
Carl av Sverige og Borghild Hammerich i form 
av æresdoktorater ved Universitetet i Oslo.

13. mai 1948 fant det igjen sted en utnev-
nelse, denne gangen av selveste Winston Chur-
chill, tidligere statsminister i Storbritannia. Han 
og Lady Clementine var på privat besøk i Oslo 
som kong Haakons gjest, men hadde et tett 
program der de bl.a. kjørte i åpen bil gjennom 
gatene til Slottet og besøkte vikingskipene på 
Bygdøy. Churchill talte til en stor folkemasse 
fra Rådhusets lange veranda, og sist, men ikke 
minst: Han iførte seg en en lakserosa kappe 
han selv hadde tatt med fra Storbritannia, fikk 
plassert en norsk studentlue på hodet og tok 
imot æresdoktoratet ved Universitetet i Oslo 
til stor jubel. 

Mang en statsleder eller fremtredende po-
litiker har da også i årenes løp kunnet smykke 
seg med tittelen æresdoktor. Tidligere miljø- og 
utviklingsminister Erik Solheim er nå blant 
dem, etter å ha fått tittelen ved Teri University 
i New Delhi, India.

– Det var selvsagt fryktelig hyggelig. Sam-
tidig vet jeg jo at det finnes nok merkelige 
skapninger i verden som har blitt utnevnt til 
æresdoktor. Mitt favoritteksempel er den libe-
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ÆRESDOKTORER

– I utlandet løfter jeg gjerne frem mine spesielle forbindelser til norske 
universiteter, sier Maarit Jänterä-Jareborg, æresdoktor ved UiO og UiB.
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– I Wien spørres det jo etter tittelen din 
bare du skal bestille operabilletter.

Maarit Jänterä-Jareborg



rianske diktatoren Samuel Doe, som de fleste 
mener verken kunne lese eller skrive engang, 
og som ødela Liberia. Men æresdoktor ble han 
like fullt ved et eller annet universitet som ville 
bedre kontakten med Liberia.

Solheim fikk doktoratet for sin innsats i FNs 
klimapanel, der han har samarbeidet tett med 
professor og fredsprisvinner Rajendra Kumar 
Pachauri, fra nettopp Teri University.

– Jeg deltok i en seremoni der det store lå i at 
det der deltok mennesker som hadde kommet 
fra hele verden for å studere og forske, og som 
nå fikk sine akademiske papirer på det. Vi æres-
doktorer var vel brakt inn først og fremst for å 
krydre det hele og skape enda bedre stemning. 
Jeg husker vi hadde på oss noen merkelige hat-
ter og fine kapper som nok avspeilet den britiske 
kolonitradisjonen.

Synliggjøring
Solheim fikk doktoratet som følge av politisk 
arbeid. Selv har han bare en cand.mag.-grad å 
slå i bordet med.

Barbro Grevholm ble derimot æresdoktor 
ved Tallinn universitet som følge av sine aka-
demiske meritter og sitt langvarige samarbeid 
med et forskningsmiljø nettopp ved Tallin 

universitet. Hun er i dag professor emerita i 
matematikkdidaktikk ved Universitetet i Agder. 

– Jeg ble både glad og ydmyk. I det daglige 
slitet som akademiker er det så mye usynlig 
som skal gjøres. Det å hjelpe andre mennesker 
til å få kunnskap er ikke noe som synes i noen 
særlig grad. Man har ikke så mange konkrete 
bevis for hva man har gjort. Et æresdoktorat blir 
dermed en hyggelig synliggjøring av at man har 
utrettet noe. 

– Kunnskap er så mangt
Siden 1955 har nordmenn kunnet bli om ikke 
profet, så i alle fall æresdoktor, også i eget land. 
Thor Heyerdahl og Anders Jahre ble de to første 
– i Oslo i 1961.

– Det skjedde i forbindelse med Universite-
tet i Oslos 150-årsjubileum i 1961. Heyerdahl var 
da 47 år og er nok en av de yngste – kanskje den 
yngste – som har fått en slik heder. Jahre fikk 
æresdoktoratet som takk for store donasjoner 
til norsk vitenskap, sier Collett.

Skummer man gjennom listene over æres-
doktorater ved de ulike norske universitetene, 
er det vitenskapelig ansatte som dominerer. 
Men her og der er utvalget smakt til med folk 
som har et liv utenom akademia. Grevholm er 

blant dem som synes det er bra at for eksempel 
skuespillere og musikere kan bli æresdoktorer.

– Universitetet må ha et holistisk syn på 
kunnskap, noe æresdoktorer kan være et ek-
sempel på. Slik understreker man at kunnskap 
ikke bare er det rasjonelle og det logiske, men 
også det kreative, kunstneriske og innovative, og 
man knytter bånd til verden utenfor akademia.

Men bortsett fra blomster fra kollegaer og 
en ny tittel å føye til på CV-en innebærer ikke 
æresdoktoratet de helt store omveltningene i livet. 

– Vi er nok mer tilbakeholdne på det området 
her i Skandinavia. Drar du derimot litt lenger 
sør, ser du en helt annen mentalitet med hensyn 
til akademiske titler generelt. I Wien spørres det 
jo etter tittelen din bare du skal bestille operabil-
letter, og du må krysse av for om du er professor 
doktor doktor ... Slikt gjør vi ikke her i nord, sier 
Jänterä-Jareborg.

Når det er sagt, hadde hun gjerne gjort mer 
gjengjeld for æresdoktortittelen. 

– Jeg skulle gladelig vært utnyttet skikke-
lig grundig, jeg, og fått mulighet til å vise min 
solidaritet med og takknemlighet overfor for 
eksempel UiB. Jeg stiller gjerne opp til det ber-
genske forskningsmiljøets beste om jeg har 
mulighet til det! ■

ET UTVALG ÆRESDOKTORER
Personene på forsiden er alle æresdoktorer ved et norsk universitet:

Dalai Lama 
(UiT, 2001)

Johan Olav Koss 
(UiA, 2012)

Eva Joly 
(UiB, 2004)

Gro Harlem Brundtland 
(UiB, 2004 og 

UiO, 2005)

Salman Rushdie 
(UiT, 1998)

Liv Ullmann 
(NTNU, 2006)

Gudmund Hernes 
(UiB, 2011)

Jan Egeland 
(UiS, 2007)

Vandana Shiva 
(UiO, 2011)

Anders Jahre
(UiO, 1961)

Vigdis 
Finnbogadottir 
(NTNU, 1993)

Jean Claude Mbanya 
(UiO, 2011)

Spiller det noen rolle for 
deg hvem som er æres-
doktor ved ditt universitet?

MARTHE GJERDE
stipendiat, Institutt for 
geovitenskap, UiB
– Nei, det kan jeg vel 
egentlig ikke si spiller 

noen rolle. Jeg har i alle fall ikke 
fulgt med på hvem som har blitt det 
her hos oss.

KRISTIN HEGSTAD
førsteamanuensis, 
Medisinsk biologi, UiT
– Man har ikke lyst til 
at hvem som helst skal 

bli det, men det behøver ikke være 
en akademiker. Jeg synes det er flott 
at en person som Desmond Tutu, 
som har gjort så mye for samfun-
net, er æresdoktor hos oss.

GARD HOPSDAL 
HANSEN, forsker,  
Institutt for tverrfaglige 
kultur studier, NTNU
– Nei, jeg har ikke noe 

bevisst forhold til æresdoktorene hos 
oss, verken på godt eller vondt. Det 
var noen som ble utnevnt den gan-
gen jeg ble kreert til doktor, uten at 
jeg husker hvem det var.
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UTLAND

dAnmArk

Klager på fusk-avgjørelse
 ■ «Det støter meg at man kan bli erklært uredelig 

når man ikke har jukset.» Det skriver Bente Klar-
lund Pedersen i et åpent brev til Udvalgene vedrø-
rende Videnskabelig Uredelighed (UVVU), som er 
den danske instansen for vurdering av forsknings-
juks. UVVU konkluderte like før jul med at Pe-
dersen, professor ved Københavns universitet og 
Rigshospitalet, hadde begått vitenskapelig urede-
lighet. Pedersen viser til faktuelle feil i saksbehand-
lingen og avgjørelsen. Ifølge danske Forskerforum 
vil UVVU vurdere gjenopptakelse av saken.

sverige

– For strenge 
immigrasjons-
regler

 ■ Sverige går glipp av sen-
tral kompetanse på grunn 
av immigrasjonsregelverket, 
mener Sveriges universi-
tetslärarförbund (SULF). En 
stadig større andel av Sve-
riges doktorgradskandida-
ter kommer fra land utenfor 
EU, men for få får bli etter 
endt doktorgrad. Årsaken er 
at de bare får opphold som 
studenter, og må forlate lan-
det umiddelbart etter avlagt 
doktorgrad. SULF foreslår 
derfor å gi studenter og dok-
torgradskandidater et halvt 
års opphold etter eksamen, 
skriver Universitetsläraren.

frAnkrike

Skjermer forskning  
og utdanning

 ■ Forskning og høyere utdanning skal skjermes 
i de kommende innsparingene i offentlige utgif-
ter i Frankrike. Ifølge Nature vil den franske re-
gjeringen kutte 50 milliarder euro (416 milliarder 
kroner) de neste tre årene for å redusere det stat-
lige underskuddet. Under et besøk til Universite-
tet i Strasbourg uttalte president François Hollan-
de at skatteøkninger og kutt i kunnskapssektoren 
ikke vil være en del av sparepakken. Skattelette for 
forskningsinvesteringer vil også opprettholdes.

egyPt

Museer plyndret
 ■ Egyptiske museer opple-

ver økende problemer med 
tyverier og plyndringer, rap-
porterer Al-Monitor. Ifølge 
avisen skjer det ukentlige 
arrestasjoner og beslagleg-
ginger av stjålne kunstverk. 
Plyndringene skal ha eska-
lert i omfang og alvorlig-
hetsgrad som følge av de 
mange opptøyene i landet. 
Når politiet er opptatt med 
å holde orden, benytter tyver 
seg av muligheten til å gjøre 
innbrudd og plyndre arkeo-
logiske utgravinger. Fagmi-
ljøet frykter også rene øde-
leggelser i forbindelse med 
tyveriene.
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MELDT FOR FORSKERJUKS

 44 
medisinske forskere er anmeldt for uredelig-
het til Udvalgene vedrørende Videnskabelig 
Uredelighed (UVVU), skriver Universitets-
avisen. Bakgrunnen er at forskerne skal ha 
unnlatt å oppgi at forskningsmaterialet har 

vært brukt flere ganger uten krysshenvisninger – det samme 
som gjorde at UVVU mente professor Bente Klarlund Pedersen 
hadde begått uredelighet. Blant de anklagede er flere professo-
rer som har vært involvert i å få Klarlund Pedersen dømt.
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usA

Samling i synkehull
 ■ En usedvanlig dramatisk hendelse rammet i februar det nasjonale  

Corvette-museet i delstaten Kentucky. Åtte biler i utstillingen forsvant  
gjennom gulvet på museet, i et såkalt synkehull, målt til rundt 12 meter  
i diameter og 7–9 meter dypt. Ifølge den lokale avisen Courier-Journal  
fikk ansatte ved museet reddet ut en uerstattelig Corvette fra 1983 like  
etter hendelsen. Resten av samlingen blir stående inntil  
grunnforholdene er utredet.
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SVARTE UNIVERSITETER KUTTER

 A
merikanske universiteter og høyskoler som tradisjonelt 
har henvendt seg til den svarte delen av befolkningen, 
opplever problemer med rekruttering, ifølge The New 
York Times. På den ene siden utfordres universitetene 
av trange økonomiske tider som senker andelen fattige 

søkere. På den andre siden søker de beste studentene seg heller 
til eliteuniversiteter, som i dagens samfunn er åpne for alle etni-
siteter. Howard University er blant institusjonene som rammes: 
200 ansatte blir nå sagt opp.

Howard University 
må si opp 200 
ansatte.

storbritAnniA

Vanskelig å vur-
dere forskning

 ■ – Det er ikke lett å avgjø-
re hva som er betydnings-
full forskning, og forskere er 
mye dårligere til det enn man 
kunne tro. Det sier Adam Ey-
re-Walker til Universitetslära-
ren. Han er en av forfatter-
ne bak en rapport som har 
undersøkt forskeres oppfat-
ning av forskningsartikler. 
En av konklusjonene er at 
artikler publisert i prestisje-
fylte tidsskrifter urettmessig 
bedømmes som bedre selv 
om de ikke er mer sitert enn 
artikler publisert i tidsskrifter 
med lavere rangering.

sverige

Internasjonal og 
underbetalt

 ■ Internasjonale gjeste-
forskere kan risikere å bli un-
derbetalt i Sverige, ifølge Sve-
riges universitetslärarförbund 
(SULF). På grunn av særskilte 
bestemmelser fra Vetenskaps-
rådet er minimumssatsen for 
en gjesteforsker 9600 kroner 
i måneden. – Det fins eksem-
pler på forskere med såkalt 
«verdensunik kompetanse» 
som ansettes til en lønn som 
er lavere enn hva en forsker 
normalt får, sier forhandlings-
sjef Robert Andersson til Uni-
versitetsläraren. SULF krever 
vanlige tariffbestemmelser 
også for forskere.

storbritAnniA

Universitets-
ansatte vil vekk

 ■ Nær en tredjedel av bri-
tiske universitetsansatte vur-
derer å bytte jobb, og like 
mange føler at stillingen er 
usikker, ifølge Times Hig-
her Educations nye studie 
«Best University Workplace 
Survey». Særlig vitenskape-
lig ansatte innen utdannings-
fag (39 prosent), kunstfag (37 
prosent) og samfunnsviten-
skap (34 prosent) svarte at de 
vurderer jobbskifte. Ansatte 
innen ingeniør- og teknolo-
gifag ville i minst grad bytte 
jobb (25 prosent).
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SAMTALEN



I et langt akademisk liv har Beatrice Halsaa jobbet med å gjøre det usynlige synlig.  
Underveis har hun avdekket skjulte sider både av samfunnet og av seg selv.

I BLINDSONEN

Da Beatrice Halsaa 1 først fordypet seg i boklig lærdom, var hun som 
mange jenter på 1950-tallet begeistret for den rosa serien om guttejen-
ta Puk. Hun kastet seg også over storebrorens bøker om indianeren 
Hjortefot 2 og pionerhelten Davy Crockett. Det kunne imidlertid ikke 
falle broren inn å lese hennes jentebøker. Som så mange andre steder 
i samfunnet var det en selvfølge at mannens domene var av allmenn 
interesse, mens jenteting var jenteting. Halsaa skulle senere bli en 
av de sentrale kreftene som rokket ved dette synet i norsk akademia.

I dag er hun leder for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) 
ved UiO, hun deler korridor med flere kjønnsforskere med ulik faglig 
bakgrunn og kjønn og har fått sitt «eget rom» i Virginia Woolfsk for-
stand. Fra fjerde etasje har hun god utsikt over Blindern, og i vinduskar-
men troner heteronormative potteplanter over tegninger fra barnebarn. 
En så husvarm posisjon for kvinne- og kjønnsforskning var knapt mulig 
å forestille seg da hun ble innrullert på universitetet i 1967.

I universitetspensum var kvinnenes perspektiv den gang like usynlig 
som Puk-bøkene var for landets guttebarn. Da foreleserne informerte 
om at Norge innførte allmenn stemmerett i 1898, var det ingen som 
stilte spørsmål ved det 3. Med Halsaas generasjon av 68-ere presset 
imidlertid spørsmålene seg fram etter hvert.

– Det var en tid med opprør. Studentene ville rive ned professorvel-
det, og kvinnefagkritikken var en del av en større bølge med fagkritikk. 
Vi tok initiativ til å få inn kvinnelitteratur på pensum, og vi begynte å 
skrive hovedoppgaver om kvinner.

Halsaas egen oppgave het «Om kvinner og politisk aktivitet. Et 
kritisk perspektiv og en empirisk analyse av kjønnsforskjeller» og var 

den første «kvinneoppgaven» på statsvitenskap. På instituttet på den 
tiden kunne man komme ut for at noen «tøysete» menn hadde hengt 
opp egenproduserte, stiliserte pin-ups av printerpapir på veggene. «Ikke 
akkurat Playboy-plakater, men den gangen var det provoserende nok», 
bemerker Halsaa. De ansatte kunne finne på å si ting man neppe ville 
hørt på dagens universitet.

– Vi hadde en instituttsekretær – jeg skal ikke si hvilket institutt 
– som i fullt alvor sa at sånne som meg, som drev med kvinnesaker 
på universitetet … hun sa ikke at vi burde få mer sex, det gikk ikke an 
den gangen, og hun var altfor pen til å si et ligg … Halsaa må tenke et 
øyeblikk. – Hun sa vi burde få oss et nummer. 

– Poenget er at tidlig på 1970-tallet kunne slikt bli sagt høyt, i fullt alvor. 
I dag blir nok kvinnelige studenter mottatt på en annen måte, og det er en 
helt annen bevissthet i administrasjonen om hva de måtte trenge. Som 
student hadde jeg det egentlig fint på Blindern, men jeg fikk to barn under 
hovedfaget, og mitt gjensyn med universitetet som gravid og som mor 
var ikke ålreit – det var ikke tilrettelagt på noe vis. I dag kan folk komme 
hit til universitetet med barna sine, og folk kommer ut på gangen og 
hilser på, men den gangen følte jeg at det var veldig fremmedgjørende.

De personlige opplevelsene falt sammen med faglig skjellsettende 
opplevelser, som å lese Simone de Beauvoirs Det annet kjønn.

– Jeg kjente meg veldig igjen i hele den tenkningen med at kvinner 
var «den andre», og at handlinger betød forskjellige ting når de ble ut-
ført av kvinner og menn. Det ble et viktig grunnlag for hovedoppgaven 
min, og et av mine empiriske funn var at ekteskapet for menn var en 
ressurs for politisk deltakelse, mens det for kvinner var en barriere: Når 
kvinner ble gift, sank deltakelsen deres.
– Ble de nye kvinnestemmene og perspektivene dyrket fram av lærerne 
på instituttet?
– Nei, det føltes ikke veldig ok å skrive om kvinnespørsmål. Det skal 
nevnes at jeg hadde en viktig støttespiller i professor Bill Lafferty, og 
Ottar Hellevik var interessert, men ellers opplevde vi mye usynlig gjøring 
og fornektelse.
– På hvilken måte?
– Det var mange idiotiske holdninger, for eksempel mente en av pro-
fessorene at kvinner ikke burde spille fotball, fordi det ville ødelegge 
kroppene våre 4. Jeg husker også at ost- og rødvinskveldene våre ble 
veldig kritisert.
– Hvorfor det?
– Nei, hvorfor …, sier Halsaa, som om hun stusser litt selv et øyeblikk. 
– De trengte jo ikke begrunne det, det holdt å latterliggjøre det.

BeAtrice HALsAA | Senterleder ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved 
Universitetet i Oslo i samtale med Bår Stenvik. Foto: Erik Norrud

4 I 1972 stilte forøvrig Gerd von der Lippe under mannlig pseudonym i 
Holmenkollstafetten, der kvinner ikke fikk lov å løpe. Det endte med at 
hun ble stengt ute fra friidrettslandslaget.

1 Beatrice Halsaa har studert statsvitenskap og tatt juridiske og filosofiske 
fag, vært tilknyttet Høgskolen i Lillehammer og vært Professor II ved 
Senter for kvinneforskning, NTNU.

2 Hjortefot-bøkene kan ha vært en tidlig introduksjon i outsiderperspektiv. 
Ved siden av å være indianer, var hovedpersonen i serien venstrehendt, 
men hadde trent seg opp til å håndtere tomahawken like godt med 
begge hender. 

3 Det var i virkeligheten under halvparten av innbyggerne som fikk stem-
merett – det «annet kjønn» måtte kjempe i 15 år til før de ble innvilget 
privilegiet.

– Mitt gjensyn med universitetet som  
gravid og som mor var ikke ålreit – det  

var ikke tilrettelagt på noe vis.
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Med tiden vokste et sterkt kvinneforskningsmiljø fram, og Halsaa beskri-
ver hvor viktig det var å ha en arena hvor man ble tatt på alvor og slapp 
å starte enhver samtale med å rettferdiggjøre verdien av sitt eget felt, å 
ha et miljø hvor ens eget perspektiv var like selvsagt som det rådende 
patriarkalske var i hovedkulturen. 

Kvinneforskningens egne dogmer ble imidlertid stadig utfordret på 
feltets lange vei mot dagens relativt institusjonaliserte status. Etter hvert 
som navnet på feltet skiftet til kjønnsforskning og beveget seg nærmere 
den akademiske peisvarmen, falt lyset på stadig nye perspektiver. Manns-
forskningen brakte inn det mannlige kjønnsperspektivet, og homoseksu-
elle og «queer»-perspektiver utfordret både menn og kvinner som altfor 
hetero. Beatrice Halsaas personlige reise fulgte delvis en parallell bane, 
da hun gikk fra et heterofilt ekteskap med to barn til å leve lesbisk, inngå 
partnerskap og til sist ekteskap med en kvinne.
– Du har tidligere sagt at ditt lesbiske liv ikke påvirket dine faglige valg, men 
hva med den andre veien? Var det du lærte på universitetet om kjønnsper-
spektiv, noe som åpnet opp og gjorde det enklere for deg å ta det valget?
 – I likhet med mange andre opplevde jeg det ikke akkurat som noe 
valg. Det som skjedde, var vel snarere at jeg ble forelsket i en av samme 
kjønn. Men jeg er helt sikker på at den gryende åpenheten om homofili 
gjorde det lettere for meg å skjønne at det var forelsket jeg var – i en dame. 
Ellers tror jeg at det å leve lesbisk på tidlig 1980-tall har gitt meg noen 
erfaringer om manglende respekt og usynliggjøring som har gjort meg 
til et litt mer vidsynt menneske enn jeg ellers ville vært.

En stor utfordring for kjønnsforskningens vidsyn i dag er den postkolo-
niale kritikken og «svart feminisme». Minoritetskvinnenes perspektiv 
har gjort seg gjeldende og problematisert den «hvite middelklassefe-
minismen». Beatrice Halsaa var selv i fire år fra 2007 faglig leder for 
det EU-finansierte prosjektet FEMCIT: Gendered Citizenship in Mul-
ticultural Europe: The Impact of Contemporary Women’s Movement, 
som blant annet undersøkte forholdet mellom etniske minoriteter og 
majoriteten i kvinnebevegelsen. Hun mener det finnes paralleller mel-
lom den kritikken minoritetsforskningen retter mot kvinneforskningen 
nå, og den de selv rettet mot akademia på 1970-tallet.

– Vi kritiserte de patriarkalske strukturene og mennenes manglende 
evne til å se og erkjenne dem. Men i stedet for å se strukturene tok 
mange menn bare kritikken personlig og sa «men jeg er jo ingen 
kvinneundertrykker, jeg vil bare det beste». Det er vel ganske utbredt 
at privilegerte grupper ikke ser sine privilegier. Nå er det på høy tid at 
hvite majoritetskvinner ser strukturene som holder etniske minoritets-
kvinner – og menn – nede. Mange feminister vet ikke hvordan de skal 
forholde seg til kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn. De er redde 
for å bli oppfattet som paternalistiske og beskyttende hvis de tar opp mi-
noritetsspørsmål, og for å forverre minoritetskvinnenes situasjon uten 
å ville det. Hvis du snakker om for eksempel problemet om skjæring, 
da er du med på å sette søkelyset på et problem som kan brukes til å 
stigmatisere en hel gruppe, en gruppe som på forhånd er sårbar: Hvite 
nordmenn kan jo nesten ikke møte en somalisk kvinne uten å se en 
«omskåret, undertrykt kvinne» i stedet for et individ.
– Finnes det andre måter?
– En norsk dame jeg intervjuet som en del av prosjektet vårt om majo-
ritet og etniske minoriteter i kvinnebevegelsen, var veldig opptatt av at 
hun aldri skulle snakke om minoritetskvinner når hun ble invitert til 
et møte som tematiserte innvandringsproblemer. I stedet sørget hun 
alltid for å ha med seg personer med etnisk minoritetsbakgrunn, og lot 
dem snakke for seg selv. Hennes jobb var primært å få dem på banen. 
Vi som har privilegier og adgang til å snakke, kan bidra blant annet 
ved å gi dem en stemme, i stedet for selv å uttale oss på vegne av dem.

På 1990-tallet skapte Beatrice Halsaa rabalder med artikkelen «Kjønn og 
statsvitenskap», hvor hun blant annet gikk gjennom en rekke lærebøker 
på leting etter kjønnsperspektiver og anerkjennelse av kvinneforskning-
ens funn og fant at de stort sett ikke engang var nevnt.
– Har du inntrykk av at det har gått framover siden den gang?
– Min hypotese, basert på hva vi snapper opp fra studenter og kolleger, 

er at det står verre til i 2014 enn for 10–15 år siden. Bachelorgraden 
ved STK forutsetter at studentene tar emner med kjønnsperspektiv 
også i disiplinfagene. Men flere av de samarbeidsavtalene vi laget da 
bachelorgraden kom i 2003, er borte nå, fordi fagene har lagt ned sine 
emner med kjønnsperspektiv. Vi kan risikere at det blir senterets rolle å 
opprettholde kjønnsperspektivet på UiO, i stedet for å spille på lag med 
instituttene for å styrke kjønnsperspektivet i forskning og undervisning.

I senere tid har det vært et mål å «mainstreame» kjønnsforskningen, 
i den forstand at den ikke skal være en særinteresse, men bli et like 
selvsagt og innbakt perspektiv i alle fag som de tradisjonelle maskuline 
perspektivene.
– Jobber Senter for tverrfaglig kjønnsforskning teoretisk sett for å gjøre 
seg selv overflødig?
Halsaa tenker seg om en stund.

– Hvis den dagen kom da kjønnsperspektivet var fullstendig integrert 
i alle fag, så ville betydningen av et sånt senter være en helt annen enn 

– Studentene ville rive ned professor -
veldet, og kvinnefagkritikken var en del  

av en større bølge med fagkritikk.
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nå. Da ville studentene få undervisning i betydningen av kjønn, og det 
ville være innebygget i forskningen. Men fortsatt ville et senter være 
viktig for å bygge spisskompetanse. Dessuten er det et poeng at vi er 
tverrfaglige, mens instituttene er disiplinspesifikke.

Halsaa er spent på hva som vil skje når den første generasjonen av 
kvinneforskere går av med pensjon, og i hvilken grad instituttene legger 
vekt på å rekruttere nye folk med den samme kompetansen. 

– Første generasjon i en endringsprosess vil nok alltid ha en spe-
siell årvåkenhet, fordi den kjempet gjennom reformer. Det er ganske 
allment. I dag er situasjonen paradoksal, fordi veldig mange er for 
likestilling, samtidig som de mener at vi stort sett har det, og virker 
mer opptatt av at det ikke skal gå for langt, enn av å sette lyset på det 
som står igjen. Sånn er det også på universitetet.

I 1975 skapte Beatrice Halsaa «lurveleven» da hun under en forelesning 
nevnte hvordan kjønnsrelasjoner kunne skape problemer – for eksempel 
om det skulle oppstå forhold mellom studenter og veiledere. Uten at hun 
visste det, var dette et høyst reelt og konkret problem ved instituttet, og 
dekanus ringte henne sporenstreks og truet med utvisning fra univer-
sitetet om hun ikke trakk tilbake «anklagene» og ba om unnskyldning 
– noe hun nektet, siden hun bare hadde snakket på generell basis. Som 
så ofte i slike tilfeller var den voldsomme reaksjonen det som var mest 
avslørende for instituttets skjulte liv.

– Har universitetet i dag et mer avklart forhold til intime kjønnsrelasjoner 
og sexpress?
– Det finnes et regelverk og steder man kan si fra. Men den arbeids-
miljøundersøkelsen som nå pågår på UiO, har ikke tatt med spørsmål 
om seksuell trakassering. Det er blitt reist spørsmål ved hvorfor, og svaret 
fra dem som har laget undersøkelsen, er at «det ville virke så forstyr-
rende inn». For meg virker det totalt idiotisk. Det er kanskje vanskelig 
å fange opp slikt med et spørreskjema, men det gjelder mange ting, og 
du unngår likevel ikke å stille spørsmål. For meg illustrerer det at temaet 
seksuell trakassering fortsatt er tabubelagt. Dersom de ikke fant noe, 
ville det i seg selv være et funn. Men å ikke spørre – det forstår jeg ikke.

Halsaa rister på hodet.
– Det får meg til å tenke på en av mine gamle lærere, en dyktig 

akademiker som jeg hadde vært vitenskapelig assistent for. Så sent som 
på 1990-tallet snakket jeg med ham, og da kunne han fortsatt i fullt 
alvor si at han ikke skjønte hvorfor en så flink student som meg skulle 
drive med kvinneforskning. Jeg spurte om han hadde lest noe av det 
jeg hadde skrevet. Nei, det hadde han ikke. Altså, dette var en hyggelig 
mann, som aldri ville kvinner noe vondt, sier Halsaa. – Men han hadde 
ikke tatt seg bryet med å lese. ■
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Beatrice Halsaa i midten, omkranset av kollegaer ved Senter for 
tverrfaglig kjønnsforskning. F.v.: Nina M. Heilmann, Fia Sundsvall, 

Emil N. Johnsen og Greta Gober.



FELTRAPPORT

Forteljingar  
om flytting
 
Kven skulle trudd at open eller lukka kjøkenløysing  
kunne ha noko å seie for busetjingsmønsteret i Oslo?

av Kjerstin Gjengedal
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Innvandrarar står for heile folkeveksten i 
Oslo, fordi fleire etniske nordmenn flyttar 
ut av byen enn inn, fortel flytteforskarane. 



– Mange informantar har behov for å fortelje at dei ikkje kjenner seg att i medie-
forteljinga om sosiale problem i Oslo, seier Oddrun Sæter og Bengt Andersen.

Prosjekt: 
«Flykte eller bli, Stovner eller Ski?» Om 

grunnar til flytting i Osloregionen. 

forskArAr: 
tverrfagleg team av forskarar og 

masterstudentar ved Høgskulen i Oslo 
og Akershus og Universitetet i Oslo

metode: 
kvalitativ (personintervju og 

tekstanalyse) kombinert med statistikk 
om flytting

uunnverLege verktøy: 
oss sjølve, informantane og byen

 E
in dag køyrer flyttebilen opp fram-
for døra og tek med seg sofaen og 
flatskjermen og kassene som har 
stått uopna i bua sidan siste flyt-
ting. Så låser bebuarane døra for 
siste gong, og vekk er dei. Dei en-
drar adresse og legg att flyttespor 

i folkeregisteret og i neste omgang hjå Statistisk 
sentralbyrå. Men kva fekk dei til å flytte? Det 
fortel dei ikkje til folkeregisteret. No har nokre 
av dei fortalt det til flytteforskarane i Oslo.

Kvit flukt
– Folk vil bu på Kjelsås. Alle hipsterane 
på Grünerløkka vil dit når dei blir vaksne, 
spissformulerer sosialantropolog Bengt 
Andersen ved Høgskulen i Oslo og Akershus 
(HiOA). Han har nett disputert for doktorgraden 
med ei avhandling om segregering, og var med 
på å starte flytteprosjektet i lag med sosiolog 
Oddrun Sæter og samfunnsgeograf Per Gunnar 
Røe ved Universitetet i Oslo. 

Forskingsprosjektet om flytting i Osloregi-
onen kom i gang i 2011, som del av eit større 
byforskingsprogram ved HiOA. Noko av bak-
grunnen var at media skriv mykje om dei sosiale 
skilja i Oslo, og om etniske nordmenn som 
flyttar frå bydelar med mange innvandrarar for å 
sleppe det dei opplever som ulemper ved etnisk 
mangfald. Forskarane ville finne ut kva for me-
kanismar som eigentleg ligg bakom flyttemøn-
steret i Oslo. Så langt har seks masterstudentar 
ved HiOA og UiO skrive oppgåver baserte på 
prosjektet, og det er samla inn data til ei rad 
med forskingsartiklar.

– Vi har nytta personintervju til å samle flyt-
teforteljingar frå utvalde bydelar i Oslo, ikkje 
berre frå folk som har flytta eller skal flytte, men 
også frå eigedomsmeklarar og etablerte bebua-

rar. I tillegg har vi analysert medieoppslag, fortel 
prosjektleiar Oddrun Sæter.

Ulike kjøkenpreferansar
Eigedomsmeklarane er interessante fordi dei 
kan fortelje om korleis dei tilpassar marknads-
føringa i ulike område, kven som er dei typiske 
kjøparane, og kva kjøparane er på utkikk etter. 
Som no dette med kjøkenet.

– Dei siste ti åra har det vorte vanleg å byggje 
husvære med opne kjøkenløysingar, det vart 
på moten og er dessutan billegare, men det 
er nokre innvandrargrupper som føretrekkjer 
lukka kjøken. Det kan ha med kjønnsroller å 
gjere. Ein utbyggjar i Oslo har spesialisert seg 
på lukka kjøkenløysing etter spørsmål frå norsk-
pakistanarar. Dei dekkjer dermed eit behov i 
marknaden, og desse husværa ligg i ein bydel i 
Oslo der det finst mange norskpakistanarar frå 
før. Slikt er med på å styre busituasjonen, og er 
viktig å få fram, seier Andersen.

I motsetnad til mange forskarar har Sæter og 
Andersen ingen problem med å få folk interes-
serte når dei fortel kva dei forskar på.

– Det er veldig mange som er glade for at 
det endeleg kjem nokon og snakkar med dei 
om desse tinga, seier Andersen.

Passar ikkje med teorien
Det store biletet er at Oslo er ein delt by. På 
vestkanten er folk rikare og kvitare i huda enn 
på austkanten. Slik svarar Oslo til eit mønster 
som er kjent frå mange andre byar der ein har 
«betre» og «dårlegare» bydelar. Men det er ikkje 
heile historia. Bengt Andersen fortel om korleis 
han las forskingslitteratur frå utlandet som sa 
at folk budde i dei «dårlege» bydelane fordi dei 
ikkje hadde noko val.

– Men då eg snakka med folk i dei mest ut-

sette områda i Oslo, fann eg at mange flytta dit 
fordi dei hadde lyst, og at dei treivst godt der. Så 
det stemte ikkje heilt med teorien. Det var noko 
av grunnen til at eg vart interessert i flytting. 
Statistikken seier jo ingenting om kvifor folk har 
flytta til desse områda, berre at dei har gjort det.

Då skulen vart viktig
Biletet av Oslo som ein delt by blir forsterka av 
at når etniske nordmenn i Oslo sentrum blir 
etablerte og får barn, då høyrer dei ropet frå 
dei djupe skogane. Då sel dei husværet på Grü-
nerløkka og kjøper einebustad med hage nord 
for sentrum, på Grefsen eller Kjelsås, med kort 
veg til marka. Har dei ikkje råd til kjøpe hus der, 
flyttar dei mot aust og sør, eller heilt ut av Oslo. 
For mange i denne gruppa er skule eit sentralt 
flyttespørsmål. Det er eit nytt fenomen, ifølgje 
forskarane. På 1970-talet var den eine skulen 
like god som den andre. Uroa for kvaliteten i 
grunnskulen oppstod i indre Oslo aust på 1990-
talet og har sidan spreidd seg til Groruddalen i 
nordaust og til forstadane mot søraust – område 
med stor innvandrartettleik.

– Det er ingen tvil om at skule er viktig for 
småbarnsforeldre i desse områda. Dei som 
flyttar ut av Oslo, til Ski og Lillestrøm og slike 
stader, tek derimot for gjeve at skulen er bra, 
for der er dei etnisk norske i fleirtal. Så det er 
ikkje først og fremst skulekvaliteten folk sør 
og aust i Oslo er opptekne av, det er uro for 
innvandringssituasjonen som blir uttrykt som 
spørsmål ved skulekvaliteten, seier Andersen.

– Men ein del innvandrarforeldre ønskjer 
seg også ein meir mangfaldig elevsamansetnad. 
Dei vil at barna skal lære seg å omgåast ulike 
menneske, og lære godt norsk, seier Oddrun 
Sæter.
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Kva vurderingar ligg bak når folk flyttar til eller frå buområde som dette i 
Pilestredet Park i Oslo? Det vil flytteforskarane finne svar på.
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Arbeidarar ut, rikfolk inn
Sjølv har ho sett mykje på såkalla gentrifisering 
i storbyar – det som skjer når tidlegare arbei-
darklassestrøk blir «oppgraderte» og fylte med 
bebuarar frå middelklassen. Det er ein annan 
viktig del av flyttemønsteret i Oslo.

– Sjølv i Gamle Oslo, som ligg på austsida, 
har 45 prosent av dei over 25 år no høgskule- 
eller universitetsutdanning, nesten like mange 
som i dei andre sentrumsbydelane. Det som 
skjer no, er at gruppene med best økonomi bur 
sentralt, medan låginntektsgruppene flyttar ut i 
periferien. Det er stikk motsett av korleis det har 
vore i byar i den industrielle æraen. Tradisjonelt 
budde arbeidarane sentralt, ved fabrikkane og 
elvene og hamnene, men no er desse områda 
rivne eller omdanna. Vi driv ikkje med varepro-
duksjon i sentrum lenger, men med konsum, 
og vi produserer spektakulær arkitektur og dyre 
buområde. Då får vi eit heilt nytt flyttemønster, 
der den sentrale byen blir leikeplass for dei 
velståande.

Politikken styrer
Bjørvika er eit klassisk døme. Etter kvart som 
Bjørvika blir rusta opp og dei store kulturinstitu-
sjonane blir flytta dit, aukar prisane på bustade-
ne i nabobydelane, som Gamle Oslo. Fjorden og 
vatnet er ikkje lenger knytt til konteinarhamner 
og vareleveransar, men til rekreasjon og sta-
tussymbol. Og dette er sjølvsagt eit resultat av 
politiske avgjerder.

– I byutviklingsteorien til Chicagoskulen i 
sosiologi som vaks fram på 1920- og -30-talet, 
såg forskarane på byen som ein organisme som 
hadde ei naturleg utvikling. Det politiske nivået 
var utelate frå analysane. Det er interessant å 
samanlikne slike gamle byteoriar med nye, der 
vi no må gje politikken ei viktig rolle i byut-
viklinga, fortel Sæter.

Forskarane har også intervjua folk frå dei 
tradisjonelle velståande nabolaga på vestkanten 
for å få del i deira tankar om flytting. Desse 
intervjua utmerkar seg ved at det ikkje er noka 
uro om skulen. På Vinderen tek ein for gjeve at 
skulen er god og problemfri. Derimot er mange 
uroa for det fysiske bumiljøet.

– Dei er redde for at eplehagane skal bli lagde 
ut for regulering, dei ønskjer ikkje bustadfortet-
ting og fleire høghus. Og det kan ein jo forstå. 
Har ein tre og blomar rundt seg, blir ein glad 
i det. Men det kjem nok også av ein generell 
motstand mot endring og det å få folk for tett 
innpå seg, seier Sæter.

Eigen oppvekst er idealet
Eit tilgrensande fenomen som forskarane har 
funne i intervjumaterialet, er det dei kallar 
«heimlengt». Mange nyttar sin eigen oppvekst 
som referanseramme for den bumåten dei øn-
skjer seg for sine eigne barn. Det inneber ofte 
grøne omgjevnader.

– Eg har til dømes intervjua studentar på 
Grünerløkka som er midt i den livlegaste fasen 
med publiv og konsertar, men når dei ser fram-
over, då er dei ein annan stad – gjerne ute av 

Oslo, fortel Andersen.
Lengten mot naturen er noko som kjenne-

teiknar heile Noreg, meiner dei. Den norske 
kulturen kjem fram i flytteforteljingane i form 
av draumar om buformer som fortel om kultu-
rell tilhøyrsle. 

– Men eg trur det handlar mykje om å tryggje 

barna. Det er ingen tvil om at folk i Oslo har 
vorte meir urbane dei siste ti åra, og folk som 
flyttar ut til forstadane, snakkar om at dei saknar 
kafear og byliv. Dei ser på byen som problema-
tisk for barn, men ikkje for seg sjølve. Hadde 
dei ikkje fått barn, ville nok mange valt å bli i 
sentrum, meiner Andersen. ■
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Mange flyttar til Oslo for å studere, finn seg partnar frå austlandsområdet 
og endar med å flytte til heimstaden til partnaren når dei får barn.
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HJERNETRIM

SVAR:

MÅNEN
a) I 1972 (på Apollo 17)
b) Lava (basalt) frå gamle vulkan-

utbrot
c) Pink Floyd (Dark Side of the 

Moon)
d) 27 prosent
e) Ingen

TEIKN OG SYMBOL
a) Asterisk
b) Omvendt spørsmålsteikn 

i starten av setninga, og eit 
vanleg eit til slutt

c) Klammeparentes 
d) Japansk yen og kinesisk yuan
e) Venus

POSTEN
a) Leve posthornet! av Vigdis 

Hjorth 
b) Bring
c) Christian Kvart
d) Budbringeren av Pål Sletaune
e) 10 kroner

20 nøtter

URBANE PLASSAR

a) Kva heiter plassen i Oslo der 
forlaga Aschehoug og Gylden-
dal held til?

b) På kva for plass i Paris finn vi 
både Juli-søyla og eit operabygg 
som no er 25 år gammalt?

c) Kva for plass i Berlin er 
kjend for sitt 368 meter høge 
fjernsynstårn, og har dessutan 
gitt namn til ein roman som 
regissøren Fassbinder laga 
tv-serie av?

d) Kor ligg Plaza de Mayo, der 
mødrer med kvite sjal i 1977 
tok til å demonstrere for å få 
vite kva som hadde hendt med 
dei «forsvunne» barna deira?

e) Og kor må du reise for å få sjå 
slangetemmarane på Djemaa 
el-Fna?

POSTEN
a) Kampen mot EUs tredje 

postdirektiv står sentralt i ein 
roman av  denne forfattaren. 
Kva er tittelen?

b) Posten har kjøpt opp ei rekke 
selskap dei siste ti åra. Under 
kva for namn er desse samla?

c) Kva for konge var det som 
oppretta Posten i 1647?

d) I kva for norsk film frå 1997 
speler Robert Skjærstad hovu-
drolla som ikkje heilt påliteleg 
postbod?

e) Kva er prisen på eit frimerke 
for eit brev på opptil 20 gram 
i dag?

TEIKN OG SYMBOL
a) Kva er namnet på det typogra-

fiske symbolet *?
b) Kva slags teiknsetting blir 

brukt for å markere spørsmål 
på spansk?

c) Kva slags parentes skal du 
bruke dersom du har gjort 
endringar i eit sitat og vil 
markere dette?

d) Kva for to valutaer har symbo-
let ¥?

e) Og kva for planet kan bli 
markert med ein ♀ ?

MÅNEN
a) Kva år var førebels siste gong 

eit menneske sette fot på 
månen (margin: 1 år)?

b) Kva for materiale utgjer dei 
mørke felta på månen som ein 
kan sjå med det blotte auga frå 
jorda?

c) Kven gav i 1973 ut eit album 
oppkalla etter den andre sida 
av månen, altså den sida vi 
ikkje ser?

d) Kor stor er månens diameter 
i høve til jordas: 7 prosent, 27 
prosent eller 47 prosent?

e) Kva for statar har territori-
elle krav på månen, ifølge 
Romatraktaten (Outer Space 
Treaty) frå 1967? 

SVAR:

URBANE PLASSAR
a) Sehesteds plass
b) Place de la Bastille
c) Alexanderplatz
d) I Buenos Aires
e) Til Marrakech



BJØRN ANDERS FREDRIKSEN
medlem nummer 40131211 i Forskerforbundet

stiLLing:  
Postdoktor på Institutt for landskapsplanlegging 
ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU)

utdAnning:  
Doktorgrad i landskapsarkitektur ved NMBU

kArrieremÅL:  
Forske videre innen fagfeltet historiske grønt anlegg, 
både teoretisk og mer anvendt mot bevaring og 
utvikling av anleggene

De lange linjene
– Hva jobber du med akkurat nå?
– En forvaltningsplan for den 
fredede delen av campus på Ås. 
Jeg undersøker også historien til 
flere gamle parker, mest anlegg i 
offentlig eie.

– Hvor tenker du best?
– På kontoret, der jeg kan finne ro 
og konsentrasjon. Men jeg får også 
gode ideer i samspill med andre 
eller på en konferanse.

– Hva er den viktigste fagboken i 
ditt akademiske liv?
– Carl W. Schnitlers Norske haver 
(1916), den første systematiske re-
gistrering av historiske hager og 
parker i Norge. Hans entusiasme 
inspirerer fortsatt.

– Hva skal til for å bli en god land-
skapsarkitekt?
– En interesse for å forstå og ut-
forme omgivelsene, og å kunne 

kombinere mange hensyn. Tids-
dimensjonen er viktig, du plan-
legger i et langt perspektiv.

– Hva er tabu i ditt fag?
– Det er godt samhold i landskaps-
arkitektprofesjonen, men lite rom 
for kritikk. Fagdiskusjoner er ikke 
så vanlige, men det er i endring.

– Hva karakteriserer kontorplas-
sen din?
– Mange gamle bøker, kart og nota-
ter ligger framme og viser tegn på 
arbeidsmodus. Det blir en stadig 
kamp mot rotet.

– Ved hvilken institusjon i verden 
skulle du gjerne tilbrakt et ar-
beidsår?
– Dumbarton Oaks i Washington 
DC, et institutt med forskning 
blant annet på historiske hager. 
Forskningsbiblioteket er omfat-
tende med mange skatter.

– Dersom du måtte velge deg et 
annet fagfelt, hva ville du ha falt 
ned på?
– Konservering eller historie. For 
meg er det viktig å ta vare på spo-
rene fra ulike perioder, og forstå 
og tolke dem.

– Om du var statsråd med ansvar 
for forskning og høyere utdan-
ning, hvilket enkelttiltak ville du 
gjennomføre?
– Endring av tellekantsystemet. 
Populærvitenskapelig publisering 
honoreres for eksempel ikke, og 
da når ikke kunnskapen ut. 

– Hva vil du lese mer om i  
Forskerforum?
– Jeg vil lese mer om engasjerte men-
nesker uansett fagfelt. Det er inspire-
rende å lese om noen som har gjort 
det bra, og hva som motiverer dem. 

✒✒ Av eLin HAveLin rekdAL
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10 KJAPPE

Sitert:

PhD Comics

«Kulturminister Knut Olav 
Åmås og hans assistent 
Thorhild Widwey har fore-
slått at Kulturrådet skal 
stryke krimbøker frå inn-
kjøpsordningen.»

Magne Lindholm, høgskolelektor i 
journalistikk, rydder opp i stil-
lingstitlene. (Klassekampen)

«Kjønnsforskerne har vel 
ennå ikke reist seg etter 
den effektive latterlig-
gjøringen Harald Eia 
utsatte dem for.»

Harald Stanghelle viser at også 
han kan generalisere et helt 
forskningsfelt. (Aftenposten)

«Fascinerende som de 
ruvende skikkelsene er, så 
betyr en svært spennende 
politikk ofte at det er krise-
tid i landet.»

Om Kunnskapsminister Torbjørn 
Røe Isaksen bereder grunnen for 
krisetid eller skuffende politiske grep, 
forblir usikkert. (Morgenbladet)

«For de fleste gir utdan-
nelse et mer eller mindre 
spesifikt papir på at man 
virker og kan brukes til 
noe i arbeidslivet.»

Evig romantiker Eva Grinde skil-
drer skjønnheten i dannelse og 
kunnskap. (Dagens Næringsliv)



BØKER

Konfrontasjon savnes
Dialogbok om vold med mange perspektiver, men for få reelle diskusjoner.

 D
et er med dialogen som form at 
de to drevne voldsforskerne Yngve 
Hammerlin og Paul Leer-Salvesen 
setter hverandre stevne (eller Yngve 
og Paul som det står i boka). Til 
t ross  for  e t 
fe l lesskap i 

voldsforskningen kommer de 
fra ganske ulike steder. Yngve er 
sosiolog og oppvokst i et hjem 
preget av vold. Paul er teolog 
og oppvokst i et hjem preget 
av sorg over en altfor tidlig død 
far. Begge har en bakgrunn for 
å stille spørsmål om hvorfor. 
Mange temaer berøres i Voldens 
ansikter: spørsmålet om hva det 
onde er, og om det finnes onde 
mennesker, om hvorvidt menn 
er mer voldelige, og tanker om 
selvmord som en form for vold. 
Siden vold er noe som ikke bare 
rammer fysisk, men midt i ek-
sistensen, kan vi vel si, utfordrer 
den oss – den blir noe som vi må 
forholde oss til. Dermed har vi 
nye temaer, som berettigelsen av 
moralsk vrede, faren for kynisme 
og selvsagt spørsmålet om anger 
og tilgivelse. Til slutt i boka kom-
mer spørsmålet om hvorvidt 22. 
juli har utfordret dem til å tenke 
nytt omkring «det ondes problem».

Mange av disse temaene har den ene eller begge 
berørt på grundig vis før, og det merkes at de har mye 
kunnskap å øse fra, og at det er flust med engasjement 
og refleksjon. Som utøvere av dialogformen har de 
kanskje ikke like mye erfaring – det tar nemlig litt tid før 
de kommer i gang. Vel er de lyttende overfor hverandre, 
men dette er mer å betrakte som høflighet, og vi har 
mer å gjøre med en «seriell monolog» enn en dialog. 
En dialog søker jo å utforske, og den bærer med seg en 
usikkerhet om hvilke innsikter den kan lede til, i motset-
ning til den doserende monologen. Først mot side 80, 
under kapittelet om kjønn og vold, kommer dialogen til 
syne; her diskuterer de og lærer av hverandre.

Forfatterne er forskjellige. Yngve er svært belest, og 
han kan så mye at ethvert anslag kan møtes med en 
rekke temaer og henvisninger. Han skriver om all den 
vold og krenkelse vi ikke har lov til å overse. Paul vil 
heller vise til mulighetene, som også er til stede: Selv 
om mye er svart, er ikke alt svart. Yngve er opptatt av 
forholdet mellom individet og de samfunnsmessige 
institusjonene, han skriver mye om systemisk vold. 
Paul er mer opptatt av å finne et beskyttende feste i 
etikken. De tenker delvis likt, men bruker forskjellig 
språk. Slik skriver Yngve: «Opplevelsen av skyld er 

for meg en kombinasjon av det kognitive, det emo-
sjonelle, det ontologiske og det aksiologiske. For at 
samvittigheten skal være konsistent og moralsk full-
god i situasjonen, må det indre forholdet mellom disse 
komponentene sikres.» Og Paul: «Men en tale om 

skyld som ikke springer ut av en 
tale om forsoningens mulighet, 
er bare destruktiv. Det er først i 
håpet om tilgivelsens mulighet 
det gir mening å tale om skyld.»

Jeg er enig med Paul når han 
sier han er skeptisk til Yngves ge-
nerelle beskrivelser av samfunns-
kulturen. Det blir litt voldsomt. 
Det er også ganske massivt, det 
blikket Yngve har for det han kaller 
samfunnets og hverdagens lidelsespro-
duksjon. Det er et kraftfullt begrep, 
som maner til ettertanke. Men når 
du støter på det et par titalls ganger, 
står det i fare for å skape et veldig 
tungt bilde, i hvert fall når Yngve 
også skriver som han gjør. Han 
tenker mest innhold, derfor er det 
ikke noe temposkifte når temaet 
for eksempel dreies fra overgrep 
til forsoning og tilgivelse. Toneleiet 
er det samme enten vi får rystende 
beskrivelser eller oppramsende 
definisjoner. Det er faktaene og 
innsiktene som skal berøre oss. 

Paul er ikke like vidtfavnende. 
Han skriver seg ikke utover, men mer innover, og som 
prest er han jo oppdratt til form og tiltale. Han forhol-
der seg til kjærligheten eller det gode som en kraft, og 
det er antageligvis ikke så kontroversielt, men synd 
som en negativ kraft får han nok lite akademisk gehør 
for, slik det antagelig også går med påstanden om 
samvittigheten som en grunnleggende egenskap i oss. 

Vold, i all sin bredde og med alle sine konsekven-
ser, er et vanskelig felt å skulle skrive dekkende om. 
Yngve søker å presisere gjennom å vise til mangfold, 
mens Pauls presiseringer går mer i dybden. Paul be-
toner det eksistensielle mer og er derfor mer opptatt 
av den enkeltes mulighet og ansvar. Yngve svarer med 
å skjelne og nyansere, med å vise til den sosiologiske 
paradegren å gripe virkeligheten gjennom kategorier. 
De kommer fra forskjellige fag, og det er synlig, men 
jeg skulle gjerne ha sett at det var mer synlig, mer 
uttalt. I forordet skriver de at betingelsen for samtalen 
ligger i at de har en interesse for hverandres fag. Det 
burde ha vært mer, for jeg kunne ha ønsket meg skar-
pere møter mellom dem, at det hadde gnistret mer. 
Da hadde de eksplisitt måttet gå inn for å utfordre 
hverandre – de måtte ha skapt mer dialog.

av Aasne Jordheim

Buddhismen  
oppdatert
Ny bok om buddhismen plasserer 
gammel innsikt i aktuell kontekst.

Torkel Brekke
Hva er buddhisme
Universitetsforlaget, 2014
159 sider
Veil. pris: kr 179

 Buddhismen er sjelden inkludert 
i offentlige ordskifter, til tross 

for at den er historiens første ver-
densreligion. I vår hverdag viser 
den seg nok oftest som innsikts-
fulle sitater fra Dalai Lama på Fa-
cebook, eller i kurs om mindfulness. 
Noen har kanskje plukket én og 
annen bok fra en buddhistisk lære-
mester, som har beskrevet begreper 
som samsara, edle sannheter eller 
tilflukt. Men hvordan forstår man 
egentlig buddhismens teorier og 
praksiser i forhold til hverandre, 
og til verden? Blir det enklere å 
forstå sammenhengene etter å 
ha lest Torkel Brekkes innføring 
i buddhisme? Det korte svaret er: 
Ja, og vel så det!

Religionsviteren ved Univer-
sitetet i Oslo åpner med å trekke 
fram to buddhistmunker som på 
hver sin kant av verden satte fyr på 
seg selv. Hva var bakgrunnen for 
disse handlingene? Det er et godt 
spørsmål, særlig for et par vestlige 
ører som først og fremst forbin-
der buddhismen med sinnsro, to-
leranse og empati. For å besvare 
dette tar forfatteren oss først med 
tilbake til India det fjerde århun-
dret f.Kr. og Siddharta Gautamas 
fødsel. Framfor å arve tronen vel-
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Yngve Hammerlin og 
Paul Leer-Salvesen

Voldens ansikter. En dialog om 
ondskap, ansvar og håp
Cappelen Damm, 2014

266 sider
Veil. pris: kr 399



NYE BØKER 
AV FORSKERE

Sondre Torp Helmersen 
Folkerett i et nøtteskall
Gyldendal Akademisk, 2014
192 sider
Veil. pris: kr 249

 Boka handler om den alminne-
lige folkeretten, altså de gene-

relle folkerettslige reglene som er 
relevante for folkerettens under-
områder, og som er hovedtema for 
folkerettsfaget i mange jusstudier. 
Boka tar for seg reglene om folke-
rettens kilder, subjekter, jurisdik-
sjon og immunitet, maktbruk og 
intervensjon samt folkerettsbrudd 
og tvisteløsning. Torp Helmersen 
er ph.d.-stipendiat ved Institutt for 
offentlig rett, Universitetet i Oslo. 

Anne-Kristine Kronborg  
OBOS – 100 Borettslag 1929–2013
Forlaget Press, 2014
400 sider
Veil. pris: kr 429

 Boka handler om hvordan det 
moderne Oslo og det urbane 

hverdagslivet fikk en ny form. Det er 
en fortelling om arkitektur, politikk, 
Husbanken, boligsamvirket – om 
byggingen av velferdsstaten. De 100 
borettslagene viser mangfoldet i det 
OBOS har bygd – høyblokker og 
eneboliger, små og store leiligheter. 
Ivan Brodey har tatt bildene. Kron-
borg er kunsthistoriker og stipendi-
at ved Arkitekt- og designhøgskolen 
i Oslo.

Per Kjetil Farstad
Pinsemusikken
Portal Akademisk, 2014
392 sider
Veil. pris: kr 399

 Pinsebevegelsen i Norge omfattes 
av 303 menigheter og rundt 39 

000 medlemmer. Sangen og mu-
sikken var viktig alt fra bevegelsens 
første tid og skulle være et middel til 
både oppbyggelse og evangelisering. 
Boka tar for seg de ulike uttrykkene, 
som menighetskor, strengemusikk, 
duetter og gospelkor. Farstad er 
professor ved Institutt for klassisk 
musikk og musikkpedagogikk ved 
Universitetet i Agder.

ger denne kongesønnen asketens 
tilværelse, og han finner sin vei 
til fullkommen innsikt gjennom 
meditasjonsteknikker han selv 
oppdager, og slik blir han Buddha. 
De neste kapitlene tar for seg tre 
bestemte forgreininger fra Buddh  as 
utgangspunkt, som sprer seg til 
ulike deler av verden. Det inter-
essante her er hvordan buddhis-
ter inntar ulike roller, praksiser 
og disipliner både innenfor og 
på tvers av disse forgreningene. 
Det betyr blant annet at man kan 
være buddhist uten å meditere. 
Buddhistmunker kan også tro på 
én teori, samtidig som de godt kan 
dele rutiner og disiplin med mun-
ker som følger andre buddhistiske 
teorier.

Vel så interessant blir det når 
Brekke skriver om buddhismens 
rolle i verden i dag. Det gjør han i 
de tre siste kapitlene. Her handler 
det om politikk, nonner og budd-
hismen i den vestlige verden. 
Religionsforskeren skildrer for 
eksempel buddhistiske institu-
sjoner, ideologier og ledere som 
bidrar til å legitimere maktpolitikk 
og undertrykke andre religiøse mi-
noriteter. Jeg merker en motstand 
når jeg leser dette, siden jeg også 
har et så tydelig bilde av den tole-
rante, balanserte buddhisten som 
litt distansert fra verdens uro og 
krav sitter i ro med sin hemme-
lighetsfulle innsikt. Men Brekke 
forteller også historier med helt 
motsatt fortegn, der buddhismen 
bidrar til større rettferdighet og 
omtanke for de svakeste. I disse 
skjæringspunktene evner Brekkes 
innføring i buddhismen å gjøre le-
seren langt klokere, ikke bare ved å 
gi oss større innsikt og respekt for 
buddhismen, men også ved å vise 
et menneskelig, kulturelt og histo-
risk mangfold. Og det er nettopp 
i dette mangfoldet han avslutter, 
med en kritikk mot den vestlige 
forenklingen av buddhismen. 
Han spør om den vestlige verden 
har skapt seg et forvrengt bilde 
av buddhismen til eget bruk. Har 
man en stor sannhet i livet man 
vil underbygge med buddhisme, 
ender man fort opp med et utopisk 
Shangri La, avslutter Brekke. Det 
er en betimelig advarsel.

av Ragnhild Fjellro

Folkestyre i seg 
sjølv
Lærd analyse som diverre ikkje er 
særleg relevant for dagens poli-
tiske røyndom.

Johan P. Olsen
Folkestyrets varige spenninger.  
Stortinget og den norske politiske 
selvforståelsen
Universitetsforlaget, 2014
240 sider
Rettl. pris: kr 349

 Olsen er professor emeritus ved 
Senter for Europaforsking ved 

Universitetet i Oslo, og har arbeidd 
med statsvitskap og organisasjons-
teori i over 40 år. Folkestyre er 
ifølgje Olsen eit sjølvregulerande 
system der folket sjølv bestemmer 
korleis det skal verta organisert og 
styrt. Målet for boka er å vurdera 
kor godt den store norske forteljin-
ga om folkestyret passar i dagens 
politiske røyndom.

Olsen forklårar utviklinga av 
den politiske orden i Noreg i eit 
statsvitskapleg perspektiv. Til-
nærminga er institusjonell, det 
vil seia at han legg meir vekt på 
saktegåande, men djuptverkande 
normer og reglar enn på åtferda 
til historiske personar. Dei vikti-
gaste hendingane er Grunnlova i 
1814, formannskapslovene frå 1837, 
innføringa av parlamentarismen i 
1884 og sjølvstendet i 1905.

Det underliggjande spørsmå-
let er om folkestyret er svekt eller 
ikkje. Sjølv om det kjennest som 
han er pessimist, tek ikkje Olsen 
sjølv tydeleg stilling til om ut-
viklinga er god eller dårleg. Han 
nemner overføringa av makt til 
EU som eit viktig symptom på ei 
svekking, og minner også om at 

den offentlege forvaltninga viste 
seg svært handlingssvak den 22. 
juli 2011, men elles er det få vurde-
ringar av den politiske røyndomen.

Olsen argumenterer over-
tydande for at det alltid vil vera 
spenningar mellom ei samfunns-
sentrert og ei individsentrert tol-
king av det demokratiske idealet. 
Nokon trur på det suverene folket, 
andre trur på det suverene indi-
videt. Olsen viser overtydande at 
privat eigedomsrett, og vernet av 
denne retten i lovverk og utbreidde 
normer, står i eit spenningsfullt 
forhold til andre, meir kollektive, 
verdiar. 

Boka framstår diverre ikkje som 
særleg relevant for samfunnsdebat-
ten i 2014. Det er særleg slåande kor 
lågt Olsen prioriterer media si rolle i 
folkestyret. Olsen skriv knapt eit ord 
om den problematiske og positive 
rolla til lokalaviser, radio og fjernsyn 
– og i nyare tid internett, bloggar, 
kommentarfelt og sosiale media – 
når det gjeld kommunikasjonen i 
samfunnet. Men han seier at sam-
funnsutviklinga ideelt skjer ut ifrå 
borgarane sine erfaringar, som vert 
lufta i «tvangfri offentlig debatt». 
Den brukarorienterte utviklinga av 
offentleg samtale etter internett er 
ei vesentleg nyvinning som truleg 
både svekkjer og styrkjer folkesty-
ret. Som medievitar ville eg ivrig ha 
lese analysen til Olsen av akkurat 
dette.

Språket er nesten overpresist, 
og nokon gonger går det ut over 
både kor forståeleg og kor leseleg 
boka er. Olsen skriv setningar der 
subjekt og objekt vert formulerte 
som lister: «Hvor viktig er folke-
lig deltakelse, representasjon og 
innflytelse i forhold til det å finne 
allment aksepterte løsninger på 
spørsmål om fred, ytre sikkerhet, 
økonomisk konkurranseevne, 
sysselsetting, sosial trygghet og 
utjevning, helse, økologi og kli-
mautfordringer?» Han koplar tre 
overordna politiske subjekt saman 
med åtte meir konkrete objekt som 
verkar på kvarandre, og dette ut-
løyser 24 mogelege måtar å tenkja 
vidare på. Då har spørsmålet i rea-
liteten ikkje noka retning.

Boka er stappfull av fagkunn-
skap, men på grunn av den ge-
nerelle tilnærminga og den om-
stendelege språkbruken eignar ho 
seg betre for statsvitarar enn for 
borgarane i den alminnelege of-
fentlegheita.

av Lars Nyre
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KRONIKK

Forskerforbundet og  
fagpolitiske foreninger
De fagpolitiske foreningene i Forskerforbundet er viktige for identitet og rekruttering.  
De bør derfor ikke undervurderes, mener kronikkforfatteren.

 B
ladet du nå holder i hånden, får 
du som medlem av Forskerfor-
bundet. Som medlem har du en 
organisasjon som jobber for dine 
lønns- og arbeidsvilkår. Dette er 
viktige aspekter. Mange medlem-
mer av Forskerforbundet synes 

imidlertid ikke dette er nok, og ønsker en kraft 
som kan fremme deres fagrette-
de eller profesjonsorienterte pro-
blemstillinger og/eller deres fagli-
ge interesseområde som har med 
jobben å gjøre. Noen medlemmer 
av Forskerforbundet har allerede 
dette gjennom medlemskap i en 
av de fagpolitiske foreningene.

Foreningene besitter en solid 
kompetansebase som Forskerfor-
bundet har nytte av. Ikke minst 
ser vi dette i Hjernekraftkam-
panjen, som består i å vise hvor 
viktige medlemmenes arbeids-
oppgaver er for samfunnet.

Forskerforbundets forening 
for lærerutdanning (FFL) var før 
innlemmingen i Forskerforbun-
det en selvstendig fagforening under navnet 
Norsk Lærerhøgskolelag (NLHL). Stort sett alle 
lærerutdannere som var organisert, hadde til-
hold i NLHL. Et sterkt fagpolitisk engasjement 
preget foreningen. Den hadde et eget tidsskrift, 
Praksis, som ble nedlagt ved innlemmelsen 
i Forskerforbundet. Landsseksjonene var en 
del av foreningens struktur. Disse forvaltet de 
enkelte fagene i lærerutdanningen. De mest 
driftige seksjonene arrangerte hvert år faglige 
konferanser, og vervet som landsseksjon gikk på 
rundgang. Denne strukturen sikret en fagpoli-
tisk påvirkning. Ved lærerutdanningsreformer, 
som blant annet medførte utforming av nye 
rammeplaner i fagene, var «regelen» at ett med-
lem fra landsseksjonen ble oppnevnt i utvalget. 
NLHL opererte også som rådgivende organ for 
Lærerutdanningsrådet, som igjen var et sakkyn-
dig råd for Kirke-, utdannings- og forskningsde-

partementet (KUF). Det gav NLHL innflytelse. 
Medlemskap i NLHL var trolig identitetsska-
pende for mange lærerutdannere.

Andre fagpolitiske organisasjoner i Forsker-
forbundet kan vise til en tilsvarende historie. 
Da disse foreningene skulle innlemmes i For-
skerforbundet, var ivaretakelsen av det fagpoli-
tiske aspektet særlig vektlagt. Dette resulterte 

i opprettelsen av de fagpolitiske 
foreningene i Forskerforbun-
det. Blant andre fagpolitiske 
foreninger kan nevnes medlem-
mer i ingeniør- og teknologiut-
danningene (FFT), bibliotekarer 
(FBF), teknisk-administrativt per-
sonale (FFTA), ansatte ved mu-
seer og kulturminnevern (FMK) 
og FFFH, som ivaretar forsknin-
gen i høgskolene. Senere har 
det også blitt opprettet nye fag-
politiske foreninger, blant andre 
KEFF, Kliniske ernæringsfysiolo-
gers forening tilknyttet Forsker-
forbundet. Det er imidlertid rom 
for flere fagpolitiske foreninger. 
Foreninger for medlemmer som 

arbeider innen helse- og sosialutdanningene, 
økonomiutdanningene og maritime fag vil re-
presentere en naturlig utvikling her.

En får kanskje inntrykk av at mange av de 
fagpolitiske foreningene har tilknytning til høg-
skolesektoren, men tilsatte ved universitetene 
er også medlemmer, ikke minst i FFTA og FBF. 
Et bredere nedslagsfelt er imidlertid mulig. Ved 
universitetene er det særlige utfordringer som 
kan danne et interessefellesskap, og som kan 
kanaliseres og bearbeides av en fagpolitisk 
forening. Enkelte fagfellesskap kan ivaretas av 
et lokallag. Eksempelvis driftes den tidligere fag-
politiske foreningen Norsk Meteorologforening 
nå som et lokallag. Også innen instituttsektoren 
burde det finnes interessefellesskap som kan 
danne basis for fagpolitisk virksomhet.

Noen fagpolitiske foreninger opplever en 
avskalling av medlemmer. Delvis skyldes dette 
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KRONIKK & 
DEBATT 

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

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

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

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

omleggingen Forskerforbundet gjorde med 
innbetaling av kontingenten til de fagpolitiske 
foreningene. En annen kjensgjerning er at fag-
foreningenes arena er blitt betydelig begrenset. 
Gudmund Hernes la ned de sakkyndige rådene 
med Lærerutdanningsrådet som det siste i 1998. 
Nokut fra 2003 og Utdanningsdirektoratet fra 
2004 har en helt annen agenda, nemlig styring 
og kontroll. I de senere år er antall ansatte i 
UH-sektoren økt. I lærerutdanningen har mye 
av rekrutteringen skjedd fra skoleverket, og i 
stor grad beholder nye kolleger sitt medlem-
skap i Utdanningsforbundet. På den måten er 
de ansatte ikke lenger i samme organisasjon.

Utviklingen av medlemstallet for de fagpo-
litiske foreningene er imidlertid ikke entydig. 
Det går fram av selvevalueringsrapportene fra 
2011 at flere medlemmer uttrykker at grunnen 
til deres medlemskap i Forskerforbundet er 
eksistensen av den fagpolitiske foreningen de 
tilhører. Slik ser disse ut til å være i samme situ-
asjon som NLHL i sin tid var. Selvevalueringen 
avdekker også en oppfatning av at det er behov 
for den enkelte fagpolitiske forening, og at disse 
representerer og ivaretar et faglig fellesskap 
som verken lokallag eller Forskerforbundet kan 
erstatte. Det å representere et felles faglig forum 
og å fremme profesjonen utad er høyt prioritert.

Spørsmålet om posisjonen de fagpolitiske 
foreningene har i Forskerforbundet, har vært 
gjenstand for diskusjon siden omorganiserin-
gen av Forskerforbundet i 2001/2002. I orga-
nisasjonsgjennomgangen i 2008/2009 ble det 
foreslått å foreta en vurdering av behovet for og 
oppgavene til de fagpolitiske foreningene. Repre-
sentantskapet fulgte opp forslaget, og forslaget 
ble lagt inn i Arbeidsprogrammet for 2010–2012. 
I kjølvannet av dette ble de fagpolitiske forenin-
gene bedt om å foreta den nevnte selvevalue-

ringen. Hovedstyret har behandlet saken i flere 
møter, og i oktobermøtet i 2011 ble det gjort et 
vedtak i fire ledd, der to av disse er som følger:

1. Dagens ordning med fagpolitiske foreninger 
opprettholdes i sin nåværende form. Forenin-
genes viktigste oppgave er å være ressurs- og 
kompetansebase for Forskerforbundet sen-
tralt, samtidig som Forskerforbundet sentralt 
i større grad enn i dag må innhente innspill 
fra foreningene i saker der foreningene har 
spesialkompetanse.

2. Det gjøres ingen endringer i finansieringsform.

Det første punktet viser tydelig at Forskerfor-
bundet ser nytten av de fagpolitiske foreningers 
spesialkompetanse. Som fagforening må For-
skerforbundet ta stilling til andre forhold enn 
spesifikke lønns- og arbeidsvilkår; for eksempel 
gjennom høringsuttalelser om saker som angår 
UH-sektoren og sektorer ellers hvor forbundet 
har medlemmer. En kan ikke forvente at sekre-
tariatet og Forskerforbundets ledelse har tilstrek-
kelig innsikt i spesialområder. Nytten av fagpoli-
tiske foreninger synes åpenbar. At de fagpolitiske 
foreningene opprettholdes i sin nåværende form, 
innebærer blant annet at foreningenes virke fort-
setter som før, slik det er redegjort for tidligere.

Ingen endring i finansieringsform i punkt 
2 innebærer at medlemmer av de fagpolitiske 
foreninger fortsatt vil betale en egen kontin-
gent. Størrelsen på denne varierer fra forening 
til forening – fra kr 250 til kr 1200 per år. En 
vesentlig årsak til denne variasjonen ligger i 
hvordan foreningene er driftet. Noen av styrene 
driver virksomheten på dugnadsnivå, andre har 
avsatt en prosentvis stillingsressurs. Imidlertid 
er det stort sett enighet om at denne kontingen-

ten oppfattes som en tilleggsavgift. Dette ble 
enda tydeligere da Forskerforbundet bestemte 
at kontingenten ikke lenger kunne trekkes au-
tomatisk fra lønnsslippen.

Selvevalueringen fra 2011 viser at de fag-
politiske foreningene er tydelige på at det beste 
driftsgrunnlaget ville være å ha en fast bevilgning 
fra Forskerforbundet sentralt, helst uten egen 
kontingent. Dette ville føre til økt aktivitet i de 
fleste foreningene. I lys av hovedstyrets vedtak 
i punkt 1 synes en sentralt gitt driftsstøtte som 
rimelig. Det bør være innlysende at det er For-
skerforbundet og ikke medlemmene som bør fi-
nansiere arbeidet som ligger i «å være ressurs- og 
kompetansebase for Forskerforbundet sentralt».

En slik endring av finansieringen av fagpo-
litiske foreninger vil relativt sett ikke utgjøre 
store merkostnader. Medlemskontingenten 
til Forskerforbundet er kr 415 i måneden. Til 
sammenlikning er kontingenten i Utdannings-
forbundet kr 646 (1,35 prosent) og i NTL ca. 
kr 540 (1,1 prosent). Forskerforbundet har nå 10 
virksomme fagpolitiske foreninger. Tenker en 
seg at antallet vokser til 20, at hver forening får 
en halv stillingsressurs til drift (anslagsvis kr 
300 000), og at kostnadene fordeles på (nær)19 
000 medlemmer, vil månedlig kontingentøk-
ning per medlem beløpe seg til kr 33 inklusive 
arbeidsgiveravgift (14,1 prosent) og feriepenger 
(10,2 prosent). Forskerforbundets medlemmer 
vil også med en slik ordning fremdeles ha en 
relativt lav kontingent. En alternativ finansier-
ingsform kan være å utvide rammene for bruk 
av driftsmidler. Enhver endring kan imidlertid 
bare skje gjennom vedtak i representantskapet.

Siden 2011 har ikke hovedstyret kommet sær-
lig lenger med hensyn til å behandle synspunk-
tene som kom fram i selvevalueringene. Ho-
vedstyret henstilles herved til å diskutere saken 
mer inngående før foreningene forvitrer. I neste 
omgang, og nokså raskt, bør det fremmes en 
innstilling overfor representantskapet. Mye po-
sitivt arbeid gjøres i de fagpolitiske foreningene. 
Flere slike foreninger vil kunne gi en ny giv i 
organisasjonen. 
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«Flere fagpolitiske foreninger vil kunne gi  
en ny giv i organisasjonen.»



HISTORISKE BILDER

Det vitenskapelige kjøkken
Bildene tilhører Oslo Museum og er tatt på Statens lærerinne-
skole i husstell i 1945/46. Ellers er opplysningene om bildene 
sparsomme, men motivene er trolig fra Statens forsøksvirk-
somhet i husstell, som var lokalisert til lærerinneskolen i 
Bærum. I artikkelen «Kjøkkenet som samfunnsprosjekt» skri-
ver Gro Hagemann: «Statens forsøksvirksomhet i husstell og 
Statens opplysningskontor i husstell ble opprettet i henholds-
vis 1939 og 1940 for å skaffe til veie mer vitenskapelig kunn-
skap om husstell og lære kvinner til å bli kompetente 
husmødre og rasjonelle forbrukere.» (Tidsskrift for kjønns-
forskning 4/2010)

Statens lærerinneskole i husstell ble etablert på Ringstabekk i 
Bærum i 1909 etter vedtak i Stortinget året før. Norske Kvin-
ners Nasjonalråd med Betzy Kjelsberg i spissen tok initiativ til 
husstellærerutdanningen og fikk støtte fra andre feminister 
som Katti Anker Møller og Karen Grude Koht.

Skolen stod bak en kokebok som ble utgitt i 1933 og kom i 
mange opplag. Boka ga råd og veiledning i stell av råvarer og 
matlaging i en tid før kjøleskap var vanlig. Ingrid Espelid 
Hovig gikk på skolen i perioden 1947–1949.

Kilder: Allkunne.no, Wikipedia
Foto: Esther Langberg/Oslo Museum
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GJESTESKRIBENTEN

Gjesteskribentene skriver 
sant og subjektivt om forskning. 

De faste gjestene er Bjørn Sverre Hol Haugen, 
Mona Nystad, John Peter Collett 

og Heidi Jensberg.

 J
eg har lenge tenkt på hva som gjør at nye 
ideer skapes og får grobunn – ikke minst 
om de har grobunn i en ellers hektisk ar-
beidshverdag med stadige krav om inntje-
ning og effektivisering. Som stipendiat er 
jeg på den grønne gren og kan fokusere 
på det jeg ønsker innen fagfeltet mitt. Ar-

beidshverdagen for andre forskere i helsesek-
toren er ofte ikke så enkel. Tid til forskning må 
finne sin plass mellom diagnostikk, implemen-
tering av ny og stadig mer avansert teknologi, 
undervisning og veiledning av studenter og 
ansatte. Resultatet blir ofte at store deler av 
forskningen gjøres på fritiden og i helger. Er 
det da vi er mest kreative?

Kreativitet kan defineres som oppfinnsom-
het eller idérikdom. Mange av oss har nok vært 
med på en idédugnad der tidsklemma har re-
sultert i idétørke.

Karolinska Institutet i Stockholm har et 
månedlig kreativt forum med brainstorming. 
Etter idédugnader lager de ofte nytt utstyr som 
de har behov for, eller setter i gang med nye 
forskningsprosjekter på tvers av faggrenser. 
Noen av suksesskriteriene for at de har lyktes 
så godt med å være i forskningsfronten, er at de 
inkluderer mange ulike yrkesgrupper i idédug-
nadene, tør å tenke nytt og ikke minst bruke tid 
og penger på å følge opp ideer.

Forrige sommer var jeg på et veldig inspi-
rerende foredrag på en konferanse i Tromsø. 
Roberta Ness, som er en av de ledende forskerne 
ved University of Texas, hadde et innlegg om kre-
ativitet i vid forstand. Hun henviste til forskning 
i USA som viser at barn i løpet av de 20 siste 

årene har mistet kreativiteten. Dette gjelder 
også forskerne. Ness har derfor startet et kurs 
i kreativitet og innovasjon for studentene. I sitt 
foredrag hevdet hun at kreativitet kan læres. En 
del er medfødt, men med øvelse kan man lære å 
bli mer kreativ. Først må rammene som vi tolker 
verden innenfor, brytes ned, deretter må ståstedet 
endres og nye analogier skapes. Vi må også være 
åpne for nye ideer. Et godt eksempel på dette, fra 
medisinsk forskning, er nobelprisvinnerne Mars-
hall og Warrens hypotese om at Helicobacter pylori 
kunne gi magesår. Ingen andre forskere trodde at 
denne bakterien kunne overleve det sure miljøet 
i magesekken. Marshall drakk en petriskål med 
bakterien og fikk magesår. Han kurerte seg selv 
med antibiotika og beviste hypotesen.

Det må legges til rette for kreativitetsarbeid, 
vi må kunne leke mer på jobb, sette av tid til 
nytenkning og få ut vårt kreative potensial. I en 
ny doktorgradsavhandling påviser Karl Joachim 
Breunig at sosiale nettverk gjennom teamar-
beid på jobb er nøkkelen til bedre prestasjoner. 
Kunnskapsvirksomheter må legge til rette for 
både kunnskapsdeling og problemløsing i so-
siale, jobbrelaterte nettverk. Min klare oppfat-
ning er at kreativitet krever overskudd, tid og 
ikke minst åpenhet og aksept for nye ideer. De 
beste løsninger på problemer og ideer kommer 
kanskje når man klarer å koble av fra stress og 
mas, gjerne på storbandøving, på skitur eller 
i en hyggelig kaffepause med venner og gode 
kolleger. Mottoet er enkelt: Skap ditt eget krea-
tive forum, ta vare på tankene og ideene dine, og 
ikke minst: Motiver studentene og kollegaene 
dine til å tenke nytt!

Hvordan øke 
kreativiteten?

forskerforum 3 • 2014 • side 39

«Mange av oss har 
nok vært med på en 

idédugnad der 
tidsklemma har 

resultert i idétørke.»

«Vi må kunne leke mer på jobb og få ut vårt kreative potensial.»

av Mona Nystad, genetiker og ph.d.- 
stipendiat ved Kvinneklinikken,  

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF



Kunnskapen du trenger

Høgskolen i Sør-Trøndelag
N-7004 Trondheim  -  Tlf.: 73 55 90 00

VIL DU VÆRE MED Å UTDANNE FREMTIDENS LÆRERE? 

Ved avdeling for lærer- og tolkeutdanning ved HiST er det ledig inntil  
5 stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor. Vi er Norges 
største grunnskolelærerutdanning og tar opp ca 400 studenter hver høst. 

Avdelingen tilbyr 2-årig mastergrad i matematikkdidaktikk i tillegg til 
matematikk innenfor grunnskolelærerutdanning for 1. – 7. trinn og  
5. – 10. trinn. Vi har også egne studietilbud i realfagslærerutdanning, og en 
omfattende videreutdanningsportefølje i vekst.

Vårt matematikkmiljø utmerker seg med fremragende matematikk- 
didaktisk kompetanse og er i forskningsfronten nasjonalt. Fagmiljøet får 
svært gode tilbakemeldinger fra våre lærerstudenter og er en etterspurt 
tilbyder også innenfor etter- og videreutdanning. 

Til deg som er: 
• genuint interessert i studentene 
• initiativrik i forhold til kunnskapsutvikling 
• glad i å samarbeide også på tvers av fag 

Søknadsfrist: 15. mars 2014.

Se www.hist.no/stillinger for fullstendig  
utlysningstekst, og for å søke på stillingen.

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor  
i matematikk/matematikkdidaktikk

HiST - Kunnskapen du trenger  
I framtida må viktige samfunnsoppgaver løses smartere. Høgskolen i Sør- Trøndelag 
har kunnskaper som trengs på de fleste samfunnsområder. Vi har kompetanse 
innenfor teknologi, informatikk, lærer og tolk, økonomi og ledelse og sosialfag.  
Våre studenter har yrkesnær praksis i samarbeid med offentlige og private arbeidsgivere. 
HiST er landets nest største høgskole og er et spennende studie- og arbeidssted. 

Tilbyr vi: 
• 1200 engasjerte studenter 
• 120 gnistrende kolleger 
• En ledelse som gir det de har og litt til 

Kunnskapen du trenger

Høgskolen i Sør-Trøndelag
N-7004 Trondheim  -  Tlf.: 73 55 90 00

Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag er det ledig en stilling som doktorgrads- 
stipendiat i pedagogikk. Arbeidssted er Avdeling for lærer- og tolke- 
utdanning (ALT). Planlagt startdato er 1.08.14. 

Stipendiaten vil normalt tilknyttes en av de eksisterende forsknings- 
gruppene ved seksjonen.

Stillingen ønskes besatt av en person med mastergrad/hovedfag  
innenfor pedagogikk eller tilsvarende. 

Søknadsfrist: 1. april 2014.

Se www.hist.no/stillinger for fullstendig utlysningstekst,  
og for å søke på stillingen.

Doktorgradsstipendiat  
i pedagogikk

HiST - Kunnskapen du trenger  
I framtida må viktige samfunnsoppgaver løses smartere. Høgskolen  
i Sør- Trøndelag har kunnskaper som trengs på de fleste samfunnsområder.  
Vi har kompetanse innenfor teknologi, informatikk, lærer og tolk, økonomi 
og ledelse og sosialfag. Våre studenter har yrkesnær praksis i samarbeid 
med offentlige og private arbeidsgivere. HiST er landets nest største 
høgskole og er et spennende studie- og arbeidssted. 

Spennende lederoppgave  ved 
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 
traumatisk stress (NKVTS)

Seksjonsleder skal bidra til utvikling av temaområdet 
vold og traumatisk stress hos voksne. Vi søker 
en strategisk sterk og resultatorientert person med 
gode samarbeidsevner og som ønsker å arbeide i et 
spennende og utfordrende tverrfaglig forskningsmiljø. 
Det kreves minimum doktorgrad eller tilsvarende og 
ledererfaring innen FoU-arbeid.
For nærmere informasjon:
kontakt direktør Inger Elise Birkeland, 
i.e.birkeland@nkvts.unirand.no 
eller tlf. 22595500 / 95434633
Søknadsfrist: 15. mars

For fullstendig kunngjøring vises til vår hjemmeside  www.nkvts.no

NKVTS er en forskningsinstitusjon tilknyttet Universitetet 
i Oslo.  Senterets temaområder er traumer, vold og seksuelle 
overgrep, flyktningehelse og tvungen migrasjon, katastrofer 
og stressmestring. NKVTS har et flerfaglig perspektiv, som 
omfatter medisin, psykologi, sosiologi, antropologi og 
kriminologi. Senteret har ca. 70 ansatte

Ledig stilling som seksjonsleder - 
Seksjon vold og traumer – voksne. 

Samarbeidsprosjekter i 
 og utenfor Europa 

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

I 
TBU: Lønnsgapet øker  

mellom offentlig og privat
Lønnsforskjellene mellom utdan-
ningsgruppene i industrien og i 
det offentlige øker.

– Lønnsgapet øker tross i NHOs 
forsikringer om at deres progno-
ser er riktige, sier Unio-leder 
Anders Folkestad. De foreløpige 
tallene som Teknisk Beregnings-
utvalg (TBU) har lagt fram, viser 
at lønnsveksten for industrifunk-
sjonærer og industriarbeidere for 
2013 er anslått til henholdsvis 4 1/4  
prosent og 3 1/2 prosent.

– NHO sa at lønnstillegget i in-
dustrien ville bli 3,4 prosent. For 
funksjonærene ble det 4 1/4 pro-
sent, sier Folkestad. Han mener 
NHO misbruker sin posisjon som 
frontfag, og presser offentlig sektor 
nedover.

II 
Ønsker bedre lønns- og  

karrieremuligheter
Teknisk-administrativt (TA-) per-
sonale ønsker bedre lønn og kar-
rieremuligheter. Det viser en un-
dersøkelse Forskerforbundet har 
gjennomført blant sine teknisk og 
administrativt ansatte medlemmer.

TA-personalet er i stor grad for-
nøyd med arbeidet og arbeidsmil-
jøet. Likevel vurderer nesten halv-
parten av de ansatte under 50 år å 
skifte arbeidsgiver, eller de søker 
seg aktivt bort. De oppgir lønns- 
og karriereutviklingsmulighetene 
som de viktigste årsakene til dette.

Om lag 70 prosent ønsker seg en 
videre karriereutvikling – det store 
flertallet i en faglig retning, ikke en 
lederkarriere, men mange oppfatter 
mulighetene ved egen institusjon 
som diffuse. Også når det kommer 
til lønnsutvikling, er nesten halvpar-
ten av TA-personalet utilfreds. Hele 
rapporten finner du på våre nett-
sider, www.forskerforbundet.no. 

III 
Innspill til strategi –  

Horisont 2020
Forskerforbundet har foretatt en 
kartlegging av medlemmenes 
deltakelse i EUs rammeprogram 
for forskning og hva som opp-
fattes som de største hindrene 
for deltakelse. Kartleggingen er 
gjennomført i forbindelse med 
at Kunnskapsdepartementet har 
bedt om innspill til arbeidet med 

en nasjonal strategi for forsknings- 
og innovasjonssamarbeidet med 
EU og norsk deltakelse i det nye 
rammeprogrammet for forskning, 
Horisont 2020.

En tredjedel av respondentene 
oppgir å ha søkt om midler fra EUs 
rammeprogram. En fjerdedel har 
ikke søkt, men har vurdert det. 40 
% har aldri vurdert å søke. 

Av den tredjedelen som har søkt 
om midler fra rammeprogrammet 
har nærmere 60 % fått gjennom-
slag. Av disse oppgir likevel hele 
22,7% at de ikke vurderer å søke 
om midler fra EUs rammeprogram 
igjen på tross av at de hadde gjen-
nomslag. Les mer om kartleggin-
gen på våre nettsider www.forsker-
forbundet.no. 

IV 
Vil endre finansieringen av 

høyere utdanning
– Forskerforbundet vil endre finan-
sieringen av høyere utdanning for å 
gi studentene tettere oppfølging og 
bedre undervisning, sier Petter Aa-
slestad, leder av Forskerforbundet.

NOKUT har presentert sin nye 
studentundersøkelse om studie-
kvalitet – Studiebarometeret. Stu-
dentene ønsker seg bedre under-
visning, mer forskningsdeltakelse 
og bedre oppfølging. Forskerfor-
bundet foreslår at den resultatba-
serte delen av studiefinansiering 
reduseres fra dagens 40 prosent 
til 20 prosent. Det vil bety at studi-
estedene får finansiert 80 prosent 
av kostnadene ved studiestart, mot 
60 prosent i dag.

– Forskerforbundets forslag vil 
øke kvaliteten på studietilbudene. 
Tanken bak dagens resultatbaserte 
andel på 40 prosent er god, men 
fungerer mot sin hensikt fordi den 
er alt for høy. Det har ført til over-
booking av studenter og redusert 
kvalitet, sier Aaslestad.

V 
Opprop: Hjernekraften  
fortjener bedre vilkår 

Støtt Forskerforbundets opprop: 
«Norge er dårligst i Norden 

når det gjelder investeringer i 
forskning. Finansieringen av høy-
ere utdanning står ikke i stil til 
samfunnets behov for kompetent 
arbeidskraft. Dette må forandres. 
For det er hjernekraft og innova-
sjon som skal sikre Norge inntek-
tene og arbeidsplassene. 

Derfor må regjeringen og stor-
tinget styrke hjernekraften ved å:
• Øke forskningsinnsatsen slik at 

den kommer opp på samme nivå 
som våre naboland

• Styrke utdanningsinstitusjonene 
slik at kvaliteten opprettholdes 
og samfunnet får den kompe-
tansen det trenger.»
Forskerforbundets hjernekraf-

tkampanje er en kampanje for re-
alisering av kunnskapsnasjonen 
Norge. Oppropet har nå over 1750 
signaturer. Du finner oppropet på 
nettsiden www.hjernekraftverk.no/
opprop. 

VI 
Generalsekretær Sigrid Lem 

går av med pensjon
Forskerforbundets generalsekretær 
Sigrid Lem (65) går av med pensjon 
fra 1. september 2014. Hovedstyret 
er i gang med å søke etter hennes 
etterfølger.

Sigrid Lem har vært ansatt i 
Forskerforbundet siden 1987. Hun 
kom da fra en administrativ stilling 
ved Universitetet i Bergen. 

Sigrid Lem har bl.a. vært avde-
lingssjef og assisterende generalse-
kretær i Forskerforbundet før hun 
ble ansatt som generalsekretær i 
mars 2008. Hun overtok da stil-
lingen etter Kari Kjenndalen. På 
grunn av ferieavvikling vil Sigrid 
Lem fratre i slutten av juni 2014.

VII 
Nytt fra Hovedstyret

Forskerforbundets Hovedstyre har 
oppnevnt et ekspertutvalg som skal 
gjennomgå finansieringssystemet 
for universitets- og høyskolesekto-
ren. På sitt møte 30. januar 2014 har 
Hovedstyret også vedtatt prioriterte 
arbeidsoppgaver for 2014, drøftet 
krav til hovedtariffoppgjøret 2014 og 
drøftet aktuelle tiltak for pensjonist-
medlemmer i Forskerforbundet. 
Det ble også foretatt en nyoppnev-
ning til Opphavsrettsutvalget.

VIII 
Ekspertutvalg –  

finansieringssystemet
Forskerforbundets ekspertutvalg 
for gjennomgang av finansierings-
systemet i universitets – og høg-
skolesektoren består av professor 
Steinar Vagstad, Universitetet i 
Bergen, assisterende universitets-
direktør Seunn Smith-Tønnessen, 
Universitetet i Agder, professor Ole 
Gjølberg, NMBU og professor Jør-
gen Amdam, Høgskolen i Volda. 
Utvalget skal gi en anbefaling til 
Hovedstyret om hvordan finansi-
eringssystemet i universitets- og 
høyskolesektoren bør være sett fra 
de ansattes perspektiv. 

IX 
Opphavsrettsutvalget

Professor og advokat Olav Tor-
vund, Universitetet i Oslo er gjen-
oppnevnt som leder av Forsker-
forbundets Opphavsrettsutvalg. 
Øvrige medlemmer av utvalget er 
hovedbibliotekar Hilde Trygstad, 
Diakonhjemmets høgskole, Profes-
sor Helge Rønning, Universitetet i 
Oslo og førsteamanuensis Monica 
Viken, Handelshøyskolen BI.

X 
Medlemsrabatt hos advokat 

Forskerforbundet har samarbeids-
avtaler med advokatfirmaene Bing 
Hodneland DA, Foss Brynildsen 
DA (Oslo) og Codex Advokat Trom-
sø AS om rabatt på advokattjenester 
for våre medlemmer. Avtalene gjel-
der saksområder som ikke dekkes 
av Forskerforbundets retningslinjer 
for juridisk bistand. Avtalene gir 
medlemmer av Forskerforbundet 
inntil 1/2 time fri konsultasjon, og 
ca. 30 % rabatt på ordinær timepris 
for ytterligere juridisk bistand. Les 
mer her: www.forskerforbundet.
no/advokat.
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kurs og seminArer 
Forskerforbundet arrangerer følgende kurs og seminarer i april 2014:
• 1.–2. april: Sektorseminar for tillitsvalgte i sykehussektoren
• 11. april: Tariffworkshop for tillitsvalgte i Spekter Trad.-området
Med forbehold om endringer. Program og påmeldingsinformasjon 
blir lagt ut på www.forskerforbundet.no/kurs.  

forskerforbundet søker generALsekretær
Stillingen som generalsekretær i Forskerforbundet er ledig. Ta gjerne 
kontakt med KinderStiff Consulting ved Benedikte Stiff, tel. 924 45 661 
for ytterligere informasjon. Se også annonse annet sted i bladet. Søknad 
og CV registreres på kinderstiff.no innen 7. mars.



Karriereveier
Forskerforbundet utarbeider jevnlig rappor-
ter om lønns- og arbeidsforhold for våre ulike 
medlemsgrupper. Høsten 2013 publiserte 
vi en undersøkelse om tid til forskning og 
utvikling blant medarbei-
dere i «arkiv-, bibliotek- 
og museumssektoren». 
Undersøkelsen v is te 
blant mye annet at det er 
behov for økt bevisstgjø-
ring knyttet til nødvendig-
heten av forsknings- og 
utviklingsarbeid i sek-
toren, at FoU-oppgaver 
må tydeliggjøres, og ikke 
minst at arbeidet må ha 
god forankring i insti-
tusjonsledelsen. På alle 
disse feltene må det arbei-
des videre, og hovedstyret 
i Forskerforbundet har nå 
satt ned en ekspertgruppe 
bestående av noen av 
våre fremste medlemmer 
innen sektoren. Utvalget skal komme med 
konkrete forslag til tiltak som kan bedre 
våre medlemmers muligheter til å få utført 
sitt forsknings- og utviklingsarbeid på gode 
måter, til beste for dem selv, institusjonene og 
det samfunn som institusjonene betjener. Vi 
som forskerforbund – og samfunnet – tren-
ger økt bevissthet 
om viktigheten av 
forskning og ut-
vikling i museer, 
arkiver og biblio-
teker.

Her  e r  de t 
kort vei videre til 
å minne om Hjer-
nekraftkampanjen enda en gang. Den går jo 
nettopp ut på å vise frem kunnskapsarbei-
derens betydning – noe som må til for å gi 
økt aksept for at kompetanse og kunnskap 
må lønne seg. En av prisvinnerne av den 
nylig utdelte Hjernekraftprisen kom nettopp 
fra museumssektoren: seniorkurator Frode 
Haverkamp fra Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design. Han delte prisen, på 
100 000 kroner, med seniorforsker ved Fol-
kehelseinstituttet, Carol Holm-Hansen og 
stipendiat ved Radiumhospitalet, Åsmund 
Husabø Eikanes. Vi som hadde det privile-
gium å være til stede ved prisoverrekkelsen 
og fikk høre både juryleder Tora Aasland 
og prisvinnerne (minus Eikanes, som var 

på forskningsopphold i utlandet) ble slått 
av den umiddelbare entusiasme som god 
forskningsformidling vekker i oss.

Nå er en ny medlemsundersøkelse nett-
opp publisert. Denne 
gang dreier det seg 
om lønns- og karrie-
reutvikling for teknisk 
og administrativt per-
sonale. Også denne 
undersøkelsen vil vi 
bruke til videre poli-
tikkutforming. Kanskje 
finner vi en lignende 
fremgangsmåte som 
den vi nå bruker i arbei-
det mot ABM-sektoren? 
Det er slående i under-
søkelsen at mange av 
våre medlemmer er 
misfornøyde med lønn 
og med ledelse. Nær 
halvparten av de spurte 
vurderte å skifte jobb – 

en langt høyere andel enn ellers i arbeidsli-
vet. Samtidig kom det frem at et stort flertall 
gjennomgående var godt fornøyd med arbei-
det og arbeidsmiljøet.

Det er viktig å ivareta de teknisk-adminis-
trativt ansattes karriereløp innenfor UH-sek-
toren. I vitenskapelige stillinger går man 

gjerne gradene 
fra stipendiat til 
førsteamanuen-
sis og videre til 
professor – om 
alt klaffer, og om 
man tilfeldigvis 
befinner seg på 
rett sted til rett 

tid. Noen av de vitenskapelig ansatte tar seg 
som kjent også innimellom lederjobber, som 
rektor etc. Men dette todelte løpet ser man 
mindre til i den teknisk-administrative ver-
den. Ikke alle ønsker seg et løp fra konsulent 
til direktør. Man må også kunne gjøre karri-
ere gjennom å bli stadig bedre innenfor sitt 
spesialfelt – slik de vitenskapelige fordyper 
seg frem mot professorat. Forskerforbundet 
vil bruke denne undersøkelsen til også å ar-
beide videre for å tydeliggjøre ulike karriere-
veier for teknisk-administrativt personale. 
Og i finalerunden til neste års hjernekraft-
pris håper vi på innlegg som også får frem 
betydningen av det kunnskapsarbeid som 
denne delen av vår medlemsmasse står for.
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LEDEREN HAR ORDET

«Det er slående at mange av 
våre medlemmer  

er misfornøyde med lønn  
og med ledelse.»

av Petter Aaslestad 
leder i Forskerforbundet

Offentlig ansatt  
kunnskapsarbeider?

Er du offentlig ansatt kunn-
skapsarbeider i UH-sektoren? 
Driver du med forskning 
og/e l l e r  underv i sn ing , 
kunnskapsadministrasjon, 
kulturminnevern, kunst-
formidling eller arkivtje-
nester ved et universitet, en 
høyskole, et museum eller 
en liknende virksomhet? 
Da er det stor sannsynlighet 
for at du er midlertidig ansatt 
(sannsynligheten er over 50 
prosent om du er vitenskape-

lig ansatt). Da tjener du minst 10 prosent mindre 
enn lektorene i skolen og øvrige ansatte i staten 
med høyere grads utdanning, og ca. 30 prosent 
mindre enn ansatte i industrien (olje- og finansnæ-
ringen unntatt). Er du vitenskapelig ansatt, jobber 
du dessuten i snitt ti timer gratis overtid hver uke 
for å levere arbeidsplikten din fordi arbeidstiden 
ikke strekker til.

Som kunnskapsarbeider driver du forskning 
som kan gi bedre helse, nye medisiner og forståelse 
av vårt samfunn, som kan belyse hvor vi kommer 
fra, og kanskje hvor vi er på vei. Du systematise-
rer, arkiverer og formidler kunst og kunnskap til 
studenter, media, offentligheten og ettertiden. Du 
sørger for at universiteter og høyskoler fungerer, 
planlegger studier og en masse andre oppgaver 
som støtter opp om kunnskapsproduksjon og for-
midling. Du utdanner nye kull med førskolelærere, 
sykepleiere, teknologer og så videre, slik at sam-
funnet får den kompetansen det er avhengig av og 
forventer. Du legger grunnlaget for at næringslivet 
skal få nødvendig kompetanse for å lykkes i sine 
bransjer.

Hvorfor makter ikke myndighetene og deres 
representanter å se hvor viktig denne kompetansen 
er for fellesskapet? Uten deg må bedriftene utdanne 
sine egne ansatte, og vårt helsetilbud ville bestått av 
krystaller, trommereiser, tarotkort og tarmskylling.

Jeg ønsker meg en massemobilisering i sektoren 
for å fokusere på kravet om bedre lønns- og arbeids-
forhold. Ettersom du jobber så mye gratis overtid, 
har du verken tid eller råd til å være uforsiktig, og får 
av den grunn litt lavere forsikring, men er det nok?

Vi står foran et generasjonsskifte i UH-sektoren, 
og rekruttering blir viktig for å opprettholde tilbu-
dene i sektoren. Tro om ungdommen er oppmerk-
som på hvor vanskelig det er å få fast jobb i denne 
sektoren, eller hvor dårlig lønn og lønnsutvikling 
de må holde ut for å få jobbe overtid uten betaling?

Provosert? Sjokkert? Ta medansvar for ditt eget 
fagområde, og sett lønns- og arbeidsvilkår for kunn-
skapsarbeidere på dagsordenen. Prat om dette på 
jobb og privat, skriv leserinnlegg om temaet. Start 
med å skrive ned hvorfor din jobb er viktig for felles-
skapet, og send dette til Forskerforbundet. For å rea-
lisere kunnskapssamfunnet må nettopp din lønn og 
dine arbeidsbetingelser være konkurransedyktige.

av Stig Ove 
Hjelmevoll, 

medlem i  
Forskerforbundets 

hovedstyre



FORSKERFORBUNDETS HOVEDSTYRE 2013–2015: 
Petter Aaslestad, NTNU (leder)
Jan Hongslo, Folkehelseinstituttet (nestleder)
Liv Berit Augestad, NTNU
Stig Ove Hjelmevoll, Universitetssykehuset i Nord-Norge
Toril Ivarsøy, Universitetet i Bergen 
Ove Kvammen, Høgskolen i Bergen
Annelise Brox Larsen, Universitetet i Tromsø
Tom Roar Eikebrokk, Universitetet i Agder (1. vara)
Åge Hultgren, Universitetet i Stavanger (2. vara)
Ågot Aakra, NMBU (3. vara)

SEKRETARIATET:
Generalsekretær 
Sigrid Lem

Stab
Avdelingssjef Birgitte Olafsen
Arkivkonsulent Jamil Mohammad Ali
IT-konsulent Christian Blix
Kommunikasjonsrådgiver Robert Kippe
Informasjonsleder Unn Rognmo

Fagpolitisk avdeling
Avdelingssjef (fung.) Jon W. Iddeng
Rådgiver Kari Folkenborg

Avdeling for lønns- og arbeidsvilkår
Forhandlingssjef Frank O. Anthun
Seksjonsleder Jorunn Solgaard
Spesialrådgiver Kjetil Mørk
Rådgiver Tanya Nymo
Seksjonsleder/advokat Ann Turid Opstad
Advokat Stine Nordgren Johannessen
Advokat Haakon Utne Kierulf
Advokat Hildur N. Nilssen
Advokat Mariann Helen Olsen

Avdeling for organisasjon og økonomi
Organisasjonssjef Joar Flynn Jensen
Organisasjonskonsulent Natasa Duric
Organisasjonskonsulent Synne Freberg
Førstesekretær Gerd Sandvik
Sekretær Pernille Hauge
Sekretær Renate Storli
Seksjonsleder/kontorsjef Aina Nilsen
Økonomikonsulent Siri Johannessen
Regnskapskonsulent Bjørn Jensen
Regnskapssekretær Karin Haug
Regnskapssekretær Elisabeth Johansen
Førstesekretær Linda Pettersson
Førstesekretær Hans Askildsen 
Sekretær Brit Helen Hesselberg
Sekretær Seija Hjelteig
Sekretær Ane Rinnaas
Sekretær Tore Sandnes

FAKTA OM FORSKERFORBUNDET

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

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

Forskerforbundet arbeider for høyere lønn og bedre arbeidsvil-
kår for medlemmene.

 Aktuelle presseklipp:

Heiderspris for lang og tru teneste
På årsmøtet til Forskerforbundet 
tysdag 11. februar fekk Kristoffer 
Melheim heidersprisen til Forsker-
forbundet for lang og tru teneste. 

Kristoffer Melheim (f. 1947) har 
hatt ulike tillitsverv i Forskerfor-
bundet ved Høgskulen i Sogn og 
Fjordane sidan laget vart skipa i 
1994. Når han sluttar våren 2014, 
feirar altså både han og laget 20 
årsjubileum. I alle desse åra har 
Melheim vore ein sentral person, 
anten som hovudtillitsvalt eller 
som plasstillitsvalt ved Avdeling 
for Lærarutdanning og Idrett.

Sogn Avis 18. februar

Sammen for økt studiestøtte
Norsk studentorganisasjon og For-
skerforbundet går nå ut med ett 
felles krav til regjeringen: Øk stu-
diestøtten fra 97.850 kroner årlig 
til 127.867 kroner.

– Studentene i dag er avhen-
gig av deltidsjobber for å kunne 
leve som student. Det er selvsagt 
positivt at de får erfaring fra ar-
beidslivet, men sånn som det er 
nå, har de for lite tid til å studere, 
sier Petter Aaslestad, leder i For-
skerforbundet.

Dagsavisen 6. februar

Karriereutvikling – opp til den 
enkelte 
På universitetene er det en fare 
for at de vitenskapelige ansattes 
karriereutvikling får så mye opp-
merksomhet at de teknisk-adminis-
trative (TA) ansattes karrierer blir 

usynliggjort. Slik kan de TA-ansat-
te i alle fall føle det selv, ifølge en 
rapport fra Forskerforbundet som 
offentliggjøres i disse dager.

– Det store flertallet av dem 
ønsker seg en karriereutvikling, 
enten det er i form av økt ansvar, 
økt lønn, stillingsopprykk eller fag-
lige utfordringer. Rundt 20 pro-
sent ønsker seg en lederkarriere. 
Samtidig er de usikre på hvilke 
muligheter som finnes, og hva de 
selv må bidra med, sier rådgiver i 
Forskerforbundet Jon Iddeng. 

Uniforum (UiO) 14. februar

Sats på lærernes lærer!
Det er i skolen «framtidas olje» 
befinner seg og det er lærerne 
som står sentralt i utvinningen av 
denne. Derfor er det bra at lærerne 
trekkes fram som skolens viktigste 
ressurs.  Regjeringen vil utvide 
lærerutdanningen til en femårig 
mastergradsutdanning og styrke 
etter- og videreutdanningstilbudet 
til lærerne. For at en satsing på 
framtidig skole og framtidas lærere 
skal kunne realiseres, er det nød-
vendig å satse på lærernes lærere 
og de institusjonene som skal gjøre 
jobben.

Petter Aaslestad i debattinnlegg i 
Oppland Arbeiderblad 12 februar

Støtte til forskning og 
utdanning med tilknytning 

til norsk luftfart
Ludv. G. Braathens fond for fremme av norsk luftfart 

utlyser midler til forskning og utdanning som har tilknytning til 
eller er av betydning for norsk luftfart. 

Søknadsfristen er 2. april 2014. 

Se www.braathenfondet.no/wp/ for nærmere informasjon.
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ANNONSE



Returadresse:
Forskerforbundet

Postboks 1025 Sentrum
0104 Oslo


