
Taktfast
Klokkens og kalenderens tyranni 
råder også innenfor akademia. 
Men kan forskning fanges 
i timer og dager? 
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[annonse]

The Swift Family
           

Som skapt for norske forhold!
www.suzuki.no

Kjempesuksessen Swift kommer nå i nye utgaver, Swift Pluss og Swift Sport. Swift har med fi rehjulstrekk 
glimrende fremkommelighet, men kan nå også leveres med automatgir i kombinasjon med Traction Control 
og forhjulstrekk. Swift har meget gode kjøreegenskaper samt 5 stjerner i kollisjonstesten NCAP. Bilen lovprises 
av biljournalistene! Nå lanseres også toppmodellen Swift Sport. En ekte “GTI” modell med alt av utstyr og 
kjøreglede i superklassen. Velkommen til en prøvetur! Swift fra 209.900,- 

Veil priser levert Drammen. Pluss pakke gjelder ikke Sport. Frakt kommer i tillegg. CO2 utslipp fra  128  g/km Drivstofforbruk 5,5 l /100km. 

Plusspakke:
Klimaanlegg • Radio/CD spiller m/rattbetjening • Bluetooth handsfree • 6 høytalere 
Cruisecontrol • USB kontakt • 16” Alu.felger • Keyless + startknapp • Ratt og girkule i skinn
Privacy vinduer bak • Tåkelys • El vinduer foran og bak • Varmeseter foran • Norsk Tectyl 

Verdi 32.800,- Betal 3.000,- SPAR 29.800,- 

Nå utvides Swift familien. I tillegg til Swift 4x4 er Swift 2WD med
automatgir og Traction Control samt Suzuki Swift Sport nå i Norge.

Nå utvides Swift familien. I til-
legg til kjempesuksessen Swift 
med fi rehjulstrekk lanseres nå 
både Swift 2WD med Automat-
gir og Traction Control, samt vår 
toppmodell Swift Sport. Swift 
Sport er en ekte “GTI” modell 
med masse utstyr og kjøreglede 
i superklassen.

Swift Family Forskerforum nr 3.indd   1 21.02.12   13:31
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20: Samtalen
Kampen mot de stadig nye influensavirusene 
er en verdensomspennende dugnad. Rebecca 
Cox, leder for Influensasenteret i Bergen, har 
vært med på laget i tjue år.

24: Misjon og mannsidealer
I en tid der kristne menn ble framstilt som 
feminine, måtte de norske misjonærmennene 
finne sin egen maskulinitet.

12: Tid til det tidløse
Mye av forskningen sprenger alle rammer som 
klokker og kalendre måtte sette. Det må finnes 
en annen måte å tenke om tid på innenfor aka-
demia, mener tidsforskere.

4: Frykter tannløs teknologi optimisme
Innovasjon er varslet å få en sentral plass i den kommende forskningsmeldingen. Men kan poli-
tikerne planlegge ønsket innovasjon?

5: Stoltenberg fronter forskningen
Når forskningens framtid diskuteres, er opposisjonen de ivrigste. Stoltenberg mener at også den 
rød-grønne regjeringen vet å prioritere forskning.

6: Kvesser lønnskravene
Lønnsveksten i industrien var på 4,5 prosent i 2011. Det gir Unio gode argumenter i lønnsfor-
handlingene, mener leder Anders Folkestad.

7: Må kjempe om forskningstid
Å utvikle en forskerkarriere ved en mindre høgskole er ikke alltid lett. Unge forskere ender opp 
med fulle undervisningsstillinger.

8: Doktor på egen hånd
Uten formell støtte tar et knippe personer hvert år dr.philos – «den frie doktorgraden».  
– Et demokratisk alternativ, mener en nyslått dr.philos.

9: Krasjlander i hverdagen
Stadig flere museer har flotte forskningsplaner. Det er verre å få satt dem ut i live.
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Hvem kjenner morgendagens teknologi?
Innovasjon blir et nøkkelord i den kommende forskningsmeldingen.  
Men forskere advarer mot ukritisk teknologioptimisme.

Kunnskapsdepartementet (KD) arbeider for 
tiden med en ny stortingsmelding om forskning, 
som skal være klar i 2013. Ifølge forsknings- og 
høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV) 
skal innovasjon få en viktig plass i meldingen 
– som en del av et kunnskapstriangel mellom 
innovasjon, forskning og utdanning. Regje-
ringen følger dermed EU, som har definert 
innovasjon som nøkkelen til å konkurrere mot 
land med billigere arbeidskraft.

– Vi vil se på om vi har samspillsvirkemid-
lene vi trenger for å få til den nødvendige inte-
grasjonen av utdanning, kompetanse, forskning 
og innovasjon, sier Aasland. Hun framhever 
at nesten halvparten av forskningen i Norge 
foregår i regi av næringslivet. Ifølge Aasland 
må norsk forskningspolitikk legge til rette for at 
norsk næringsliv blir mest mulig konkurranse-
dyktig. Hun understreker at forskning også skal 
støtte arbeidet med å utvikle offentlige tjenester.

Fallgruver
Forskerne Kjetil Rommetveit og Roger Strand 
ved Senter for vitenskapsteori ved Universite-

tet i Bergen (UiB) har forsket på regjeringens 
politikk for vitenskap og samfunn, deriblant 
begrepet innovasjon. Den rød-grønne regje-
ringen satser på blant annet nanoteknologi, 
bioteknologi, marin bioprospektering og IKT – 
områder som forskningsmeldingen forventes å 
knytte sammen i et større samfunnsperspektiv.

Forarbeidet til meldingen startet med Viten-
skapsåret i fjor. KD har invitert hele befolknin-
gen til å komme med innspill gjennom regje-
ringens nettsider. Ifølge Rommetveit og Strand 
har regjeringen lagt ut på et prisverdig offentlig 
eksperiment, som imidlertid kan ha fallgruver.

– Den teknologien som innovasjonssatsin-
gen til regjeringen bygger på, er svært avansert 
og ofte ukjent for folk flest, sier Rommetveit. 
Han tror det blir vanskelig å engasjere folk og 
hente inn synspunkter som så skal destilleres 
gjennom et slags høringsapparat.

– Etterpå må man prøve å samle et budskap 
som skal implementeres gjennom store satsin-
ger i Forskningsrådet eller tildelinger fra departe-
mentene til for eksempel universitetene. Her står 
man overfor store utfordringer, sier Rommetveit.

Lytter til folket?
Én av disse utfordringene er at forvaltningen 
ikke har tradisjon for å forstå folk flest som 
bidragsytere til politikkutformingen.

– I praksis har man ofte endt opp med en 
forståelse av at folk til syvende og sist ikke for-
står problemene, sier Rommetveit. Han viser 
til et eksempel fra Storbritannia i 2003, da 
den britiske regjeringen arrangerte en nasjo-
nal rådslagning om å tillate GMO, genmodifi-
serte organismer, i landbruket. Resultatet var 
at folk flest var imot, men regjeringen hevdet 
at folke opinionen var påvirket av pressgrupper, 
deriblant Greenpeace, og tillot allikevel GMO. 
Rommetveit mener dette viser hvordan myndig-
hetene kan opptre når store befolkningsgrupper 
skal trekkes inn i politikkutformingen.

Byttet teknologier
Ifølge forskerne ved UiB har innovasjon innen-
for vitenskaper som nanoteknologi eller biotek-
nologi sjelden gitt hva de lover til samfunnet 
i form av nye produkter og økonomisk vekst. 
Derfor har man byttet ut teknologiene.

– Siden 1970-tallet har de politiske visjonene 
for innovasjon bygget på teknologier som er 
byttet ut etter hvert som de ikke har innfridd for-
ventningene, sier Rommetveit. Han og Strand 
har funnet at innovasjon på et nasjonalt politisk 
nivå står løsrevet fra den empiriske virkelighe-
ten og ofte handler om å selge inn lovnader 
– uten hensyn til resultatene.

Lineær modell
Ifølge UiB-forskerne er det problematisk å lage 
en politikk for innovasjon forstått som en lineær 
modell, som starter med at man investerer i 
grunnforskning, som dernest skal resultere i an-
vendt forskning, som så skal føre til innovasjon, 
deretter nyttige produkter, og endelig økonomisk 
vekst. I virkeligheten foregår innovasjonsproses-
ser ikke slik, ifølge Rommetveit.

– Vi har ikke noen demokratiske måter å 
definere framtiden på, og vitenskaps- og inno-
vasjonspolitikk er tradisjonelt unntatt politiske 
prosesser, sier Rommetveit. Han peker på at 
man mangler presedenser for beslutninger 
knyttet til morgendagens teknologi og indus-
tri. Ifølge forskeren åpner dette for at sekto-
rinteresser vil påvirke hvilke forskningsspor 
regjeringen prioriterer i sin politikk.

av Andreas Høy Knudsen– Det er mennesker som innoverer, 
sier Tora Aasland.
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Forskningsmeldingen 2013
Forskerforum belyser regjeringens varslede forskningsmelding i 2013 i en ny artikkelserie. denne gangen: innovasjon neste gang: måling

– Forventningene til innovasjon er for 
store, sier forsker Kjetil Rommetveit.
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Forskningspolitikk:

Stoltenberg slår tilbake
Opposisjonen har gjort forskning til en kjernesak, men Stoltenberg  
vil ikke overlate forskningspolitikken til høyresiden.

 
– Forskning er i høyeste grad en viktig sak for 
Arbeiderpartiet og regjeringen.

Statsminister Jens Stoltenberg avviser kon-
tant at Norge står overfor et politisk skille der 
forskningssatsing er blitt en sak for høyresiden 
fremfor en sak for den rød-grønne regjeringen.

Men det kan se slik ut: Høyre, Venstre og 
Fremskrittspartiet har det siste halve året truk-
ket frem satsing på forskning som et sentralt 
grep for den fremtidige styringen av landet. 
Både Høyre og Venstre lanserte i sine alterna-
tive statsbudsjett for 2012 forskning blant sine 
topprioriteringer. Da det ble kjent at den norske 
stat kom til å tjene 115 milliarder mer enn antatt 
i fjor, rykket Fremskrittspartiets finanspolitiske 
talsmann ut og slo et slag for at pengene skulle 
komme forskningen til gode.

Ville bli forsker
Stoltenberg trekker på sin side frem at investe-
ringene i forskning allerede er på vei opp.

– Den offentlige finansieringen av forskning 
har økt med om lag 5,2 milliarder kroner reelt 
i perioden 2005–2012, inkludert SkatteFUNN-
ordningen. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig 
årlig realvekst på 3,5 prosent.

Overfor Forskerforum understreker Stol-
tenberg at han setter forskningen høyt person-
lig, men også som statsminister og for landets 
fremtidige utvikling.

– Jeg har selv bakgrunn fra Statistisk sentral-
byrå, og hadde egentlig planer om å vie yrkes-
livet mitt til forskningen. Selv om det ikke ble 
slik, har jeg både som statsråd og som statsmi-
nister sett hvor viktig forskningen er. Forskning 
er helt avgjørende for å gjøre oss bedre rustet 
til å møte klimaendringer og redusere klima-
gassutslipp. Forskning legger grunnlaget for 
arbeidsplasser og verdiskaping. Og vi trenger 
forskning for å vite hvordan vi forebygger og 
helbreder sykdom, sier han.

– aasland gjør en god jobb
Både Norges forskningsråd, Forskerforbundet 
og den fremtredende professoren Dag O. Hes-
sen har bedt en samlet regjering om å vise et 
større engasjement for norske forskningsmil-
jøer. Hessen har ønsket finansministeren på 
banen, mens Forskningsrådet og Forskerfor-
bundet har foreslått at Stoltenberg selv skal lede 
regjeringens forskningsutvalg. Utvalget, som i 
dag ledes av Tora Aasland, utformer retningslin-
jer for landets forskningsinnsats og fordelinger 
mellom hovedområder. 

– Kunne statsministeren og finansministeren 
vist større interesse for forskningspolitikken?

– Tora Aasland gjør en veldig god jobb som 
forskningsminister, men hun har også god 
støtte i regjeringens eget forskningsutvalg, som 
består av statsråder fra flere departement. Re-
gjeringen har utviklet egne strategier for blant 
annet bioteknologi, nanoteknologi og IKT i et 
samarbeid mellom flere departement, sier Stol-
tenberg og legger til at det ikke bare er politiker-
nes ansvar å fremme forskningen.

– Både vi politikere og forskningsmiljøene 
selv må bidra til å løfte frem forskningen, vise 
frem resultater og delta i den offentlige sam-
funnsdebatten.

av Aksel Kjær Vidnes

– Investeringer i forskning henger sammen med økonomisk vekst, sier Jens Stoltenberg.
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Etterlyser resultater
Forskerforbundet mener løfter må bli 
til virkelighet.

– Jeg syns det er veldig positivt at statsmi-
nisteren går ut med et så klart forsknings-
politisk standpunkt, hvor han understreker 
forskningens betydning, sier leder i Forsker-
forbundet, Bjarne Hodne.

At Jens Stoltenberg avviser kritikken mot 
regjeringens forskningsutvalg, får ikke Hodne 

til å fravike sitt krav om at statsministeren bør 
ta styringen av utvalget.

– Det er bra at han snakker godt om regje-
ringens forskningsutvalg, men jeg mener 
fortsatt at det er nødvendig at statsministe-
ren leder det. Dette dreier seg ikke om sek-
torpolitikk, men om overordnet samfunns-
politikk. Da mener jeg han er den beste til 
å lede utvalget for å synliggjøre forsknin-
gens samfunnsovergripende virkning, sier 
Hodne.

Hodne etterlyser samtidig mer realisert 

politikk fra regjeringen.
– Det er bra å posisjonere seg og klargjøre 

standpunkt i en kommende valgkamp, men 
det er vel så viktig å ferdigstille allerede pre-
sentert politikk i inneværende periode. I Soria 
Moria-erklæringen er det nedfelt at midlerti-
digheten skal ned, og at grunnforskningen 
må styrkes. Det er snakk om å skape tillit til 
politiske uttalelser. Det visjonære skal følges 
av handling, sier Hodne, som nå ønsker at 
forskernes arbeidsbetingelser tas på alvor av 
en samlet regjering.
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Tariff 2012:

– Vi må slåss
Høy lønnsvekst i industrien gir unio gode argumenter i lønnsforhandlingene, mener anders Folkestad. 

– Dette betyr at det er et etterslep vi må slåss for 
å hente inn igjen.

Det sier leder av hovedorganisasjonen Unio, 
Anders Folkestad, etter å ha sett den siste over-
sikten over lønnsveksten i 2011.

Frykter for rekrutteringen
Til tross for en varslet lønnsvekst på 3,65 pro-
sent i industrien ser resultatet ut til å lande på 
ca. 4,5 prosent i 2011. Ansatte i staten, helseve-
senet og skoleverket fikk i snitt om lag 4 pro-
sent. Det viser Det tekniske beregningsutvalget 
for inntektsoppgjørenes (TBU) foreløpige over-
sikt over lønnsvekst, som danner tallgrunnlaget 
for de kommende lønnsforhandlingene. Den 
fullstendige rapporten legges frem i slutten 
av mars.

– Tallene viser at industrien har bedre lønns-
evne enn industrien selv påsto på disse tider i 
fjor. Deler av industrien er dermed lønnsdri-
vende. Hvis vi legger til olje- og gass-sektoren, er 
det en fare for at presset på staten og kunnskaps-
sektoren blir for stort, og det vil bli vanskelig 
å holde på godt kvalifiserte arbeidstakere, sier 
Folkestad.

NHO understreker på sin side at norske 
bedrifters konkurranseevne ble svekket i fjor, 
og krever at lønnsoppgjøret i år «må bli svært 
moderat».

tror på 4 prosent
– Er det ikke betimelig med en moderat lønns-
vekst i en tid med store økonomiske uroligheter 
rundt oss?

– Det er klart at Europa sliter, og mange bedrif-
ter kan ha problemer med å få solgt varene sine. 
Men det kan ikke være sånn at det først og fremst 
er offentlig sektor som skal vise moderasjon. Mo-
derasjonskravet blir i stor grad rettet mot offentlig 
sektor, men det må være balanse. Det er grenser 
for hvor langt staten kan tøye denne strikken.

– Hva vil Unio kreve i lønnsvekst i 2012?
– Det er litt for tidlig å si, men sånn som det 

ligger an nå, er jeg ganske sikker på at vi får et 
industriresultat på 4-tallet. Det siste tiåret er 
antakeligvis det beste tiåret siden krigen, med 
lave priser, lav rente og brukbare lønnsoppgjør. 
Men det er ikke urimelig at de ansatte får sin 
del av verdiskapingen i landet. Det er krisetegn i 
sikte, men da er det viktig å tenke langsiktig, og 
den sikreste investeringen er kunnskap.

av Aksel Kjær Vidnes

Tariff 2012:

Professorene hoppet høyest
De høyest lønnede i universitets- og høyskolesektoren har fått størst lønnsvekst de siste fem årene.

– Vi har sendt inn et forslag til satsing, der vi 
klart sier fra om at noe må skje med lønnsnivået 
for førstelektor og førsteamanuensis. Det er 
enighet om at de ligger etter.

Det sier hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet 
Knut Ole Lysø. Han forteller at lokallaget har 
sendt inn forslag til Forskerforbundets hoved-
styre om at førstestillingene skal prioriteres 
i årets lønnsoppgjør. Tall fra Statens sentrale 
tjenestemannsregister bekrefter inntrykket til 
Lysø: De siste årene er det professorene som 
er lønnsvinnere blant de vitenskapelig ansatte.

– Får ikke kompensasjon
Mens professorlønnen i snitt har steget med 
27,5 prosent fra 521 362 kroner i 2005 til 
664 765 kroner i 2010, har høgskolelektorene, 
førstelektorene og førsteamanuensene hatt en 
lønnsvekst på mellom 22,3 og 23,9 prosent i 
samme periode.

– Vi føler at man ikke får kompensert for den 
kompetansehevingen en doktorgrad medfører. 
Mange føler at de ikke får noe spesielt igjen 

for slitet, sier Lysø. Hovedtillitsvalgt i Forsker-
forbundet ved Universitetet i Oslo, Kristian 
Mollestad, er medlem i forhandlingsutvalget i 
Unio stat. Som hovedorganisasjon for Forsker-
forbundet er det Unio som skal føre forhand-
lingene i tariffoppgjøret på vegne av forbundets 
medlemmer. Mollestad mener det er viktig at 
professorlønnen heves, for å motivere at også 
de lavere gruppene får et lønnsløft.

Langt fra millionlønn
– Hvis differansen mellom de ulike kodene 
blir veldig liten, er det ikke noe handlingsrom 
til lokale lønnsløft. Du må løfte på toppen for å 
skape et handlingsrom så de under kan løftes 
til et riktig nivå. Hvis det for eksempel er tre 
lønnstrinn som skiller en førsteamanuensis 
og en professor, er det lite å gjøre for å heve 
førsteamanuensen, sier Mollestad, som mener 
professorlønnen er altfor lav i dag.

– En professor kan tjene opptil 1 125 000 
kroner. Det er i seg selv ingen vanvittig høy 
topplønn for en med enorm kompetanse, men 

de fleste som får opprykk til professorstilling, 
blir plassert i nærheten av bunnen, som er 548 
000 kroner. Det er ikke veldig høyt for å være 
landets toppkompetanse, sier Mollestad.

Les hva personalsjefene sier om professor-
lønnen, på Forskerforum.no.

av Aksel Kjær Vidnes

– Lønnsnivået i industrien er normgivende, 
men ingen fasit, sier Anders Folkestad.

– Toppstillingene bør lønnes riktig. Det blir 
de ikke nå, sier Kristian Mollestad.
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Forsking ved høgskolane
Forskerforum kastar lys over temaet forsking ved høgskolane i ein ny artikkelserie. Serien vart innleidd av hovudsaka i nr. 2/12

– Ikkje lett å gjere karriere
unge som vil gjere forskarkarriere ved ein høgskole, kan bli skuffa.  
utan tid til forsking blir draumen fort knust.

– Det er ikkje lett å utvikle ein forskarkarriere 
ved ein mindre høgskole. Du skal ha mykje flaks 
òg, seier førsteamanuensis Ingunn Alne Hoell 
ved Høgskolen Stord/Haugesund (HSH). Ho 
fekk jobb ved ingeniørutdanninga ved HSH 
etter avslutta ph.d.-utdanning ved Universitetet 
for miljø- og biovitskap (UMB).

– Når ein kjem som nyutdanna med doktor-
grad til ein høgskole, får ein gjerne 100 prosent 
undervisning. Det var eit sjokk å oppdage at eg 
ikkje fekk tid til FoU. Då er det ikkje enkelt å 
prøve å byggje opp ein forskarkarriere parallelt 
med undervisninga.

Ho fortel at dei vitskapleg tilsette ved høgsko-
len i utgangspunktet ikkje har rett til å forske.

– Det ein må gjere, er å søkje om FoU-tid. 
Om ein sjølv klarer å skaffe eksterne midlar, 
kan ein bli frikjøpt frå undervisninga. Det ver-
ste er det uføreseielege, at ein ikkje veit om 
ein får FoU-tid til neste år. Slik trur eg det er 
fleire stader. Når det er sagt, har eg heilt andre 
arbeidsforhold i dag fordi eg har greidd å skaffe 
eksterne forskingsmidlar.

Fou-tid som trekkplaster
Hoell har nemleg fått eksterne forskingsmidlar 
gjennom Forskingsrådet, og deltek i eit større 
naturvitskapleg forskingsprosjekt.

– For å etablere seg som forskar må ein pro-
dusere artiklar. Men utan tid til FoU, er det 
nesten ikkje mogleg å få publisert nok. Sjølv 
hadde eg litt flaks, fordi eg hadde nokre artiklar 
på lager etter doktorgraden.

Hoell meiner tid til FoU burde vore eit for-
handlingskort for å rekruttere unge forskarar 
til høgskolane.

– Høgskolane slit med å få tak i folk med høg 
forskarkompetanse, og FoU-tid kunne vore eit 
trekkplaster for å skaffe lærarkrefter med forskar-
utdanning. Det burde vore like viktig å stille krav 
om FoU-tid i stillinga som å forhandle om lønn. 
Dette hadde gjort det meir attraktivt for unge 
å søkje seg til høgskolar i distrikta, meiner ho.

Må kjempe for forskingstid
Ole Jakob Sørensen, tillitsvald ved Høgskolen 
i Nord-Trøndelag (HiNT) stadfestar at det er 
vanskeleg for nyutdanna forskarar å byggje opp 
ein forskarkarriere ved høgskolane.

– Det vil nok ofte bli prøvd å gje nytilsette 
med doktorgrad høve til å forske, men det finst 
ingen garanti for at dei skal få FoU-tid. Ved 
høgskolane ligg det ikkje eksplisitt forskingstid 
for kvar einskild i budsjettet. Ein må kjempe 
hardt for eksterne eller interne prosjektmidlar, 

og dette gjeld også dei som er fast tilsette. Det er 
variasjonar frå høgskole til høgskole, men dette 
er det generelle inntrykket mitt, seier Sørensen, 
som også er leiar i Forskerforbundets forening 
for forskning i høgskolene (FFFH).

– Men dette er ikkje berre eit 
problem ved små høgskolar. Det 
gjeld også dei nye universiteta. Der 
slit dei også med å få tid til FoU, 
seier Sørensen.

Systemet som rakna 
Dette blir stadfesta i ei undersøking 
gjort av Forskerforbundet sentralt, 
der tillitsvalde har rapportert om 
store variasjonar i fordeling av FoU-
tid ved ulike høgskolar og univer-
sitet. Fleirtalet ved høgskolane har 
ingen avtalefesta rett til FoU, og dei 
fleste høgskolane får FoU-tid etter 
søknad eller publisering.

Ved HiNT er det sett av ein liten 
ressurs til FoU.

– Det er berekna ein månad per tilsett som 
kan brukast til mindre prosjekt, men for dei 
som har mykje undervisning, må denne tida 
nyttast til fagleg oppdatering, seier Sørensen.

– Eg har også jobba i det tidlegare distrikts-
høgskolesystemet. Då fekk vi ein garanti ved 

tilsetjing om at halvparten av tida kunne brukast 
til eigen forskingsaktivitet. Men etter at vi vart 
slått saman med andre institusjonar med ein 
annan forskingskultur, rakna systemet. I dag er 
økonomien strammare, og høgskolen er meir 

avhengig av studenttilgangen. Alt 
blir kanalisert mot det vi MÅ drive 
med: nemleg undervisning.

Krev ekstra innsats 
Sørensen seier det difor er vanske-
leg for fast tilsette forskarar med 
doktorgrad å kome vidare.

– Med svært mykje undervis-
ning skal du ha mykje ekstra guts 
for å gå laus på å jobbe fram ein 
søknad om forskingsmidlar. Men 
har du først kome innanfor og fått 
eksterne midlar, er det nok lettare.

HiNT bruker likevel ein del mid-
lar på å utdanne eigne doktorgrads-
stipendiatar.

– Mykje av forskinga ved høg-
skolen skjer gjennom forskinga til stipendia-
tane, medan dei som er fast tilsette med stor 
forskingskompetanse, må drive undervisninga, 
seier Sørensen.

av Johanne Landsverk  

– Det var eit sjokk å oppdage at eg ikkje fekk FoU-tid, seier Ingunn Alne Hoell, 
her saman med Gunnar Thuestad, som deltek i det same forskingsprosjektet.

F
O

t
O

: 
t

e
r

je
 r

u
D

I/
H

ø
g

S
K

O
Le

N
 S

t
O

r
D

/H
a

u
g

e
S

u
N

D

– Vi har berre rett 
til FoU-tid om vi 
skaffar eksterne 
midlar, seier Ole 
Jakob Sørensen.
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Dr.philos.:

– Et demokratisk alternativ
jo da, de finnes ennå, de som helt på egen hånd vandrer den kronglete veien fram mot avlagt doktorgrad.

– Først og fremst er det en personlig tilfreds-
stillelse å ha oppnådd dr.philos.-graden, sier 
Inger Marie Stigen. I mars 2011 forsvarte hun 
avhandlingen sin ved Institutt for statsviten-
skap i Oslo. Dermed ble hun én av de 83 som 
i løpet av 2010 og 2011 disputerte til «den frie 
doktorgraden», dr.philos. Til sammenligning 
disputerte 2428 til ph.d.-graden i samme pe-
riode.

Seint, men godt i mål
På mange måter er Stigen en typisk representant 
for dem som kvalifiserer seg til doktorgrad på 
egen hånd, uten å ha krav på noe som helst av 
formell veiledning, økonomisk støtte eller annen 
bistand underveis. Hun var blitt voksen, hun 
hadde allerede en fast jobb og karriere, og hun 
gjorde det først og fremst av lyst.

– Jeg var stipendiat ved Institutt for statsvi-
tenskap i Oslo fra 1987 til 1992. I likhet med 
mange andre fullførte jeg aldri doktorgraden 
da. I stedet begynte jeg som forsker ved Norsk 
institutt for by- og regionforskning, og tenkte 
at vel, nå har jeg uansett en karriere.

Men etter hvert hadde Stigen også noen 
ferdigskrevne artikler, og dessuten lyst til å be-
gynne å undervise.

– Så samtidig med at jeg søkte meg til da-
værende Høgskolen i Oslo og en førsteamanu-
ensisstilling der, bestemte jeg meg for å samle 
artiklene og skrive en «kappe», altså en større 
innledning. Og snart kunne jeg levere inn av-
handlingen.

Stipendiatstilling uaktuelt
For Arne Martin Jakobsen ved nåværende Pro-
fesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland, var 
veien derimot litt mer strabasiøs.

– Når man ikke har krav på veileder, er det 
vanskeligere å vite hvordan man ligger an un-
derveis. Første gangen jeg leverte, fikk jeg da 
også avhandlingen underkjent. Man har bare 
to sjanser, så om den ikke hadde blitt godkjent 
andre gangen, hadde det betydd mye bortkastet 
arbeid. 

Selvfølgelig kunne han ha søkt et ordinært 
ph.d.-program, men da hadde han måttet gå ned 
11–12 lønnstrinn, og det var uaktuelt.

– Jeg var allerede førstelektor ved Seksjon 
for idrettsfag og friluftsliv ved daværende Høg-
skolen i Bodø. Her hadde ingen doktorgrad. 
Skulle vi få tilgang til mer forskningsmidler, 
var vi avhengige av å øke kompetansen. Det 
var mitt viktigste motiv for å gjennomføre. I 
gjennomsnitt hadde jeg i løpet av disse årene 
35 prosent forskningstid som jeg kunne bruke 
på avhandlingen. For meg personlig vet jeg ikke 
om det var verdt strevet, og de fire ekstra lønns-
trinnene jeg fikk da jeg ble førsteamanuensis, 

måtte jeg kjempe for. Men for seksjonen har det 
vært bra, og jeg verdsetter nok også mer det med 
forskningsbasert undervisning nå.

Faller utenom
Psykologspesialist Eystein Victor Våpenstad 
søkte for en ti års tid siden på flere doktor-
gradsstipendier, men ble aldri innstilt som 
nummer én.

– Så tok jeg psykoanalyseutdanningen, som 
er både krevende og dyr, og da fant jeg ut at jeg 
måtte ha større inntekt og frihet til å kunne 
gjennomføre denne enn hva jeg ville fått som 
stipendiat.

Dessuten opplevde han at kravene til doktor-
gradsprosjekt hardnet til.

– Jeg var interessert i å bruke kvalitativ me-
tode og teoretisk analyse, altså mer i retning 
av humaniora enn hva jeg opplevde at man 
søkte etter. Altfor mange steder er det den endi-
mensjonale kvantitative forskningen som råder 
grunnen. I så måte er dr.philos. et demokratisk 
alternativ som gir muligheter man ellers ikke 
finner innenfor fagsystemene.

Dugnadsarbeid
I likhet med både Stigen og Jakobsen fikk Vå-
penstad gode kollegaer til å lese gjennom hele 
eller deler av avhandlingen – på fritiden.

– Man er jo utenom hele universitetssyste-
met, så ingen vitenskapelig ansatt kan bruke 
sin arbeidstid på å gi veiledning til en dr.philos. 

Men Universitetet i Bergen, hvor jeg leverte 
avhandlingen, får produksjonspoeng for doktor-
gradsarbeidet mitt. Sånn sett er nok ordningen 
litt urettferdig.

Våpenstad, som jobber som avtalespesialist 
med driftstilskudd i Helse Sør-Øst, er imidlertid 
fornøyd med å ha gjennomført:

– Det er absolutt gunstig at ordningen med 
dr.philos. fortsatt finnes. For meg bestod ar-
beidet først og fremst i å skrive en kappe og et 
metodekapittel til artikler jeg allerede hadde 
publisert. I mitt daglige virke har graden nok 
lite å si. Jeg kan ikke kreve høyere takster på 
pasientbehandlingen på grunnlag av at jeg har 
doktorgrad.

Av Siri Lindstad

Dr.philos.
(doctor philosophiae) 

 ▪ kalles den frie doktorgraden
 ▪ tildeles akademikere som har kvalifisert 
seg til doktorgrad på egen hånd, uten 
formell veiledning

 ▪ har ingen tidsnormering
 ▪ 691 kandidater avla dr.philos. i perioden 
2001–2010

 ▪ 5788 kandidater avla ph.d. i samme 
periode.

– Med en dr.philos. kan jeg søke forskerstillinger, sier Eystein Våpenstad.
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Museumsforsking:

Planar berre til pynt?
Stadig fleire museum kan vise til forskingsplanar. Men så kjem kvardagen.

– Ved Museene i Sør-Trøndelag (MiST) har for-
sking kome inn i planar og strategiar, og slik sett 
er forskinga vorten meir tydeleg. Men i realiteten 
er arbeidsoppgåvene og arbeidstakarane dei 
same. Vi hadde nok litt store ambisjonar då vi 
laga forskingsplanen, seier forskingskoordinator 
Hanna Mellemsether ved Museene i Sør-Trøn-
delag (MiST). Som resultat av museumsreforma 
er åtte museum slått saman til éi stor eining, og 
MiST har om lag 120 tilsette. I dag må musea 
under Kulturdepartementet kvart år rapportere 
inn forskingsaktiviteten og svare på om dei har 
ein forskingsplan.

– Sjølv om vi har planar, kan ein ikkje vente 
store endringar over natta. Museet har lite for-
skingskompetanse, og vi får ikkje pengar til nye 
stillingar. På doktorgradsnivå har vi i dag svært få 
å ta av. Vi har difor satsa på ein langsiktig strategi 
der vi oppmuntrar dei tilsette til å ta etterutdan-
ning, som master- og doktorgradsutdanning.

Har rett, men ikkje tid
Mellemsether fortel at museet også har starta 
med faglege samlingar, for å skape betre forstå-
ing for fagleg oppdatering og forsking.

– Men har dei tilsette FoU-tid?
– Ja, godkjende konservatorar har rett til 

20 prosent forsking i stillinga. Men kva får du 
gjort på 20 prosent? Vi har heller ikkje gode nok 
system for å setje av tid til forsking.

– Er det ikkje opp til leiinga å skape betre 
forskingsvilkår? 

– Eg vil ikkje leggje heile 
ansvaret på toppleiinga, her 
ligg det ansvar på fleire nivå. 
Problemet er å få forskinga til 
å falle naturleg inn i arbeids-
kvardagen.

Mellemsether er oppteken 
av at musea og universiteta 
har ulike samfunnsoppdrag, 
og dermed også ulik tilnær-
ming til forsking.

– Musea treng ikkje nød-
vendigvis drive med same 
type forsking som universi-
teta. I dag er det fagfeltet mus-
eologi som blir løfta fram, eit 
teoretisk universitetsfag knytt 
til studium av museum. Men 
det er ikkje berre museologisk 
forsking som går føre seg ved 
musea. Vi er meir praktiske i 
tilnærminga, og mykje forsking kan liggje latent 
i arbeidet med ei utstilling.

– Viktig med ambisjonar
Også ved Valdresmusea ligg ein ny forskings-
plan på bordet.

– For første gong har vi vedteke ein for-
skingsplan som ser samanhengen mellom inn-
samling, dokumentasjon, bevaring og forsking. 
På denne måten blir ikkje forskinga ved museet 

heilt tilfeldig, men er sett i 
samanheng med andre delar 
av museumsverksemda, seier 
Ole Aastad Bråten, leiar for 
kulturhistorisk seksjon ved 
Valdresmusea. Museet, som 
har 23 fast tilsette, vart stifta i 
2006, då tre museumseinin-
gar vart slått saman til éin 
organisasjon.

– Satsingsområda våre er 
tekstil, folkemusikk og byg-
ningsvern.

– Men er forskingsplan-
ane mest til pynt?

– Både ja og nei. Planar er 
viktige for å kunne evaluere 
verksemda, og det er viktig 
å skrive ned ambisjonane 

våre om forsking, sjølv om vi 
ikkje oppnår målet. Men det 
er tankevekkjande at museet 

har minst fire personar med forskingskom-
petanse, som ikkje blir brukt. Tida vår går 
med til alt mogleg anna. Så dei som har store 
forskingsambisjonar, må nok ta med seg ar-
beidet heim.

Driv forskaropplæring 
Har museumsreforma då ikkje ført til meir 
forsking i praksis?

– Då vi jobba med museumsmeldinga Fram-
tidas museum, fekk vi signal om at mange synest 
det er lettare å få til eit fagleg samarbeid no som 
museumsmiljøa er større og har fleire fagleg 
tilsette. Det er også fleire institusjonar som har 
teke forskingsopplæring internt meir på alvor, 
seier Liv Ramskjær, seniorrådgjevar i Norsk 
Kulturråd.

Eitt av musea som har teke forsking på alvor, 
er Vest-Agder-museet. Av 45 tilsette er 7 god-
kjende konservatorar. 

– Museet satsar på forsking på ein heilt 
annan måte enn før, og vi har oppretta ei fag-
gruppe, der det faglege arbeidet blir løfta fram. 
Vi jobbar blant anna for at alle skal få godkjen-
ning som «konservator NMF», seier Kathrin 
Pabst ved Vest-Agder-museet. Det er Noregs 
museumsforbund som gjev autorisasjon til 
konservator NMF.

Pabst held sjølv på med ein doktorgrad, og 
er frikjøpt i 80 prosent av arbeidstida. 

– I faggruppa er vi sterkt konsentrerte om 
forsking. Vi driv også etterutdanning med 
oppfrisking av teori og metode for å skrive vit-
skaplege artiklar. Målet er at frå og med 2013 
skal alle fagartiklar ved museet vere fagfelle-
vurderte.

Av Johanne Landsverk

– Det tek tid å få innført 
forsking som aktivitet, seier 

Hanna Mellem sether.
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– Vest-Agder-museet har høge ambisjonar for forsking, seier konservator Kathrin Pabst.
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INNLAND

Sparkes ut  
for fusk

 ■ En doktorgradsstudent 
ved Universitetet i Bergen 
(UiB) mister anledningen 
til å levere avhandlingen 
sin. Styret ved UiB kom til 
denne konklusjonen etter 
å ha behandlet en klage 
fra kandidaten, som i 2010 
fikk avhandlingen sin un-
derkjent på grunn av fusk. 
Jusprofessor Jan Fridthjof 
Bernt mener UiB har brutt 
loven ved å stenge kandida-
ten ute. – Han må prøve å 
få dette vurdert, primært av 
Sivilombudsmannen. Hvis 
det ikke går, kan saken tas 
til domstolene, uttaler Bernt 
til På Høyden.

– Tjener for lite i næringslivet
 ■ Tekna mener næringslivet ikke betaler godt nok for doktor-

gradskompetanse. På bakgrunn av medlemmenes lønnsstatistikk 
har Tekna regnet ut hvor mye høyere lønn det å ta doktorgrad 
gir i forhold til en mastergrad. En doktorgrad vil gi 2–4 prosent 
høyere inntekt i privat sektor og mellom 7 og 9 prosent høyere 
inntekt i staten. – Næringslivet bør etterspørre folk med forsker-
kompetanse, og da må de betale litt mer enn de gjør i dag, sier 
Tekna-president Marianne Harg til Forskerforum.no.

Freder norsk helsehistorie
 ■ Helsesektorens viktigste kulturminner blir nå fredet av Riksan-

tikvaren. 42 eiendommer i helsesektoren landet rundt er omfattet 
av verneplanen. Eiendommene dekker utviklingen fra rundt 1850, 
innen både somatikk og psykiatri. – Fredningene skal sikre oss en 
viss grad av historisk dokumentasjon, men de skal ikke komme i 
konflikt med normal drift og utnyttelse eller videreutvikling av hel-
seforetakene, uttaler riksantikvar Jørn Holme.

Nytt navn på KHiB
 ■ Kunsthøgskolen i Bergen har endret navn til Kunst- og design-

høgskolen i Bergen. Akronymet KHiB blir beholdt. Det engelske 
navnet på høgskolen blir Bergen Academy of Art and Design. – 
Designmiljøet ved Kunst- og designhøgskolen er på internasjonalt 
nivå med topp kompetente professorer og motiverte studenter. Vi 
ønsker et navn som fremhever den totale virksomheten vår innen 
både kunst og design, sier rektor og styreleder Paula Crabtree ved 
KHiB.

Like mye stryk
 ■ Fag som tradisjonelt har slitt med stryk, sliter fortsatt, viser 

ferske tall fra Database for høyere utdanning (DBH). Fremde-
les stryker nesten halvparten av kandidatene på ett av matteem-
nene. Strykprosenten ved det teknologitunge NTNU er litt høyere 
enn ved breddeuniversitetene i Oslo og Bergen, slik det har vært 
de siste fem–seks årene, skriver Universitetsavisa. Bergen er vin-
neren, der kun 4,7 prosent av avlagte eksamener ble underkjent i 
2011. Det nye Universitetet i Nordland har høyest strykprosent av 
universitetene.

Kvinner gjennomfører
 ■ Jo flere kvinner blant ingeniørstudentene, jo bedre blir fullfø-

ringsgraden, konstaterer rektor ved Høgskolen i Bergen (HiB), 
Ole-Gunnar Søgnen. I 2008 utgjorde kvinnene bare 33 prosent 
av de nye studentene ved ingeniørutdanningen ved HiB, men ved 
uteksamineringen tre år senere var andelen kvinner 39 prosent. 
Flere kvinnelige studenter står løpet ut, ifølge Ressursbanken for 
likestilling i forskning. HiB fikk Likestillingsprisen i 2011, blant 
annet for rekrutteringsarbeidet til ingeniørstudiet.

Rekord for doktorgrader
 ■ Aldri har det vært avlagt flere doktorgrader i Norge enn i 2011, 

viser tall fra Doktorgradsregisteret. I fjor ble det gjennomført 1327 
doktorgradsdisputaser ved norske læresteder, og det er en økning 
på 12 prosent fra 2010. Innen fagområdene matematikk, naturvi-
tenskap og teknologi var økningen på hele 25 prosent. Landbruks-
vitenskap og veterinærmedisin hadde samme prosentvise økning, 
mens humaniora og samfunnsvitenskap økte med fem prosent 
sammenlignet med 2010.

Mangel på 
stipendiater 

 ■ Om fem år vil det årlig 
bli utdannet rundt 700 sti-
pendiater for lite her i lan-
det, ifølge en rapport fra 
en ekspertgruppe nedsatt 
av Kunnskapsdepartemen-
tet og Universitets- og høg-
skolerådet (UHR). Gruppen 
har vurdert forholdet mel-
lom samfunnets behov og 
tilbud av personer med dok-
torgradsutdanning. – Sær-
lig viser rapporten at det er 
behov for målrettet innsats 
for å få flere med doktor-
gradsutdanning innenfor 
teknologi- og realfag, uttaler 
statsråd Tora Aasland.
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Vil ha 100 millioner ekstra
 ■ Forskningsrådet (NFR) presser på for å øke bevilgningene til 

infrastruktur i forskningen. I 2012 er den årlige bevilgningen fra 
Kunnskapsdepartementet til forskningsinfrastruktur 280 millio-
ner kroner. NFR foreslår å øke beløpet til 380 millioner kroner 
årlig fra neste år, og understreker at ambisjonen er en langsiktig 
økning. – God infrastruktur er en forutsetning for å nå våre ambi-
sjoner for forskningen, sier NFR-direktør Arvid Hallén.

Fortsatt valgt rektor ved UiB
 ■ Etter en opphetet diskusjon har styret ved Universitetet i Ber-

gen (UiB) bestemt at rektoren fra 2013 fortsatt skal velges – ikke 
utpekes. Ifølge På Høyden var alternativene dagens styreform med 
demokratisk valgt rektor, som også er styreleder, og ansatt rektor 
med ekstern styreleder. I tillegg vurderte styret ledelsesformene 
ved fakultetene og instituttene. UiB har dermed bestemt seg for 
fortsatt å følge hovedmodellen i universitets- og høyskoleloven.

Milliongave til kreftforskning
 ■ Kreftforeningen har tildelt 15 millioner kroner til forskning på 

seneffekter, skriver Dagens Medisin. Midlene skal fordeles på tre 
ulike forskningsmiljøer: to miljøer ved Oslo universitetssykehus 
og et annet ved St. Olavs Hospital. De to miljøene danner Kreftfo-
reningens nasjonale senter for forskning på seneffekter. – Det er 
en glede for oss å kunne løfte et så viktig forskningsfelt, sier Kreft-
foreningens generalsekretær, Anne Lise Ryel, i forbindelse med 
tildelingen.

Kutter 
kunstkritikere

 ■ Spareplanene ved NTNU 
rammer kulturfagene. Fra 
neste studieår utdanner ikke 
lenger universitetet kritiske 
kunstanmeldere, sier Svein 
Gladsø, fungerende leder 
ved Institutt for kunst- og 
medievitenskap ved NTNU, 
til Adresseavisen. Masterstu-
diet legges ned som del av 
nedskjæringene på 15 mil-
lioner kroner ved Det huma-
nistiske fakultet (HF).  
– For få studenter har full-
ført mastergraden i kunst-
kritikk. Det er et tverrfaglig 
studium som drives av tre 
institutter, og vi har nok ikke 
klart å skape en god nok fag-
lig og sosial ramme for stu-
dentene, sier Gladsø.

Godkjente 
doktorgrads-
studier

 ■ Nasjonalt organ for kva-
litet i utdanningen (Nokut) 
har nå godkjent søknader 
om akkreditering av ph.d.-
studium i profesjonsret-
tet lærerutdanningsfag ved 
Høgskolen i Hedmark og 
ph.d.-studium i kulturfag 
ved Høgskolen i Telemark. 
Høgskolen i Oslo og Akers-
hus (HiOA) har også fått 
godkjent ph.d.-studium i 
utdanningsvitenskap for 
lærerutdanning. Ytterlige-
re en søknad fra HiOA om 
et ph.d.-studium i helse og 
samfunn ble avslått, melder 
Nokut. 

Tredje største Arktis-nasjon
 ■ Norge er på tredjeplass i publiseringer når det gjelder forskning 

utført i Arktis. Dette er blant resultatene i den nye Nifu-rapporten 
«Norsk polarforskning og forskning på Svalbard». Rapporten pre-
senterer resultater fra en undersøkelse av norsk polarforskning for 
året 2010, med vekt på ressursinnsats i form av årsverk og finansi-
ering. Den norske ressursinnsatsen i polarforskning har økt med 
nesten 430 millioner kroner, eller 23 prosent, siden 2006.
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På tvers av tiden
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På tvers av tiden
Å gå i ring. Å gå tilbake. Å gå opp sporene på nytt.  

all forskning kan ikke favnes av et tydelig «før» og «nå».
av Siri Lindstad
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– En arbeidstid mellom 8 og 16? Nei, jeg tror 
ikke jeg hadde klart å forske på den måten. Jeg 
skriver i alle feriene. Strengt tatt har jeg aldri 
ordentlig fri. Men så har jeg også et veldig spen-
nende yrke, da.

Men nei, hun klager ikke, Ulla-Britt Lilleaas, 
professor i helsevitenskap ved Universitetet i 
Agder. Og hun er i godt selskap når hun forteller 
hvor mye hun jobber.

Arbeidsforskningsinstituttet (Afi) la nylig 
fram en arbeidstidsundersøkelse gjennomført 
blant de vitenskapelig ansatte i den norske uni-
versitets- og høgskolesektoren. Her kom det 
fram at forskerne i gjennomsnitt har arbeidsu-
ker på 47–48 timer, det vil si ti timer mer enn 
normalarbeidsdagen.

Også Sverre Moe, professor i sosiologi ved 
Universitetet i Stavanger, kjenner seg igjen i 
tallene:

– Jeg klarer vel egentlig aldri å redegjøre 
ordentlig for hvor mange timer jeg jobber hver 
uke. Men det er klart at etter at ungene flyttet 
hjemmefra, fikk jeg virkelig tid. Nå kan jeg sitte 
og lese utover kveldene og holde på med mine 
ting på en annen måte enn før.

Både han og Lilleaas har skrevet bok om tid 
(se ramme). 

Først alt det andre
Å være forsker ved et norsk universitet eller en 
høgskole krever imidlertid sin multitasker. For 

ja, man er ansatt for å bringe fram ny kunnskap. 
Men først skal man bare gjøre alt det andre 
man også forventes å gjøre. Undervisningen, 
veiledningen, søknadene, seminarene, reise-
regningene, komitéarbeidet, doktorgradsoppo-
sisjonen. Kanskje også jobbsøknaden, i håp om 
omsider å få en fast forskerjobb. For først skal 
alle de andre ha sitt. Studentene, stipendiatene, 
kollegaene, administrasjonen, Forskningsrådet 
og statsråden. Ja, og familien.

Og så, i de timene som måtte være igjen av 
døgnet, har man tid til å forske.

Da har det gjerne blitt kveld, helg eller til 
og med ferie. Er man heldig, klarer man da å 
glemme tiden for en liten stund.

– Vi har hytte ved sjøen, og jeg har alltid med 
meg mac-en min. Det betyr selvfølgelig ikke 
at jeg sitter og jobber hele dagen. Jeg har stor 
familie og tilbringer mye tid sammen med dem 
også. Og det er ofte i skrivepausene at jeg får en 
distanse til det jeg nettopp har jobbet med. Jeg 
kan la det synke ned i kroppen, la det rulle rundt 
litt der, og så tenke nye tanker, sier Lilleaas.

Med en fjern mine
Også Truls Wyller, professor i filosofi ved NTNU, 
har gitt ut en bok om tid. Han snakker varmt 
om stille lørdager på kontoret sitt på Dragvoll, 
om hvordan han da kan jobbe uforstyrret av 
kollegaer og familie.

– Om man trenger en pause i arbeidet, sur-

fer man litt på nettet, går på pauserommet og 
lager seg en kaffe, eller går ned i kaféen og 
kjøper et rundstykke. Og alt dette kan man 
gjøre med en litt fjern mine mens ting surrer 
og går i hodet på en usystematisk måte. Jeg 
kan få gjort mye i løpet av en slik dag. Jeg får 
et lite fristed for en stund.

Wyller tror at det å få lov til å bli litt fjern for 
andre presserende ting ellers er nødvendig om 
man skal holde på og tenke nye tanker.

– For mange kjente forskere har det betydd 
at de har blitt ganske distré og fjerne overfor 
sine nærmeste, og det er selvfølgelig ikke så 
bra. Ikke tror jeg det er nødvendig heller. Hvis 
man har noen sammenhengende, avgrensede 
perioder å være distré i, tror jeg faktisk man kan 
bli mer nærværende ellers i livet. Det blir færre 
ufordøyde tanker å ta med hjem fra jobben.

ute av verden
Hvis man altså må gå hjem. Moe peker på hvor-
dan akademikere lenge har hatt behov for en 
viss form for avsondrethet fra omverdenen. Han 
minner om hvordan de første universitetene 
vokste fram nærmest som egne, små samfunn, 
uavhengig av verden for øvrig. 

– Tenk bare på Oxford og Cambridge, to 
svært forskningsorienterte universiteter. De 
ligger på mange måter skjermet fra resten av 
samfunnet, og man kan tilbringe de fleste av 
døgnets 24 timer der.

Ikke at det nødvendigvis skal være et mål 
eller en norm, understreker Moe.

– Men det er en interessant referanse når vi 
diskuterer hvor tett vitenskapen skal være koblet 
til samfunnet. 

Det er da tydeligvis heller ikke på konto-
ret fra mandag til fredag de tenker best, for-
skerne, i alle fall om man skal dømme etter 
hva de svarer i Forskerforums faste spalte «10 
kjappe». Nei, det er når de går tur med bikkja, 
padler kajakk, hogger ved eller sitter og fun-
derer over livet på kveldstid, at brikker faller 
på plass og nye innsikter åpenbarer seg. Så 
var det da også på vei ned i badekaret at den 
greske vitenskapsmannen Arkimedes fant 
loven for legemers oppdrift i væsker og utbrøt 
et begeistret: Hevreka!

– Folk lager seg individuelle strategier for å 

Truls Wyller
Hva er tid? 

Universitets forlaget, 
2010

Ulla-Britt Lilleaas 
& Karin Widerberg

Trøtthetens tid
Pax forlag, 2001

Sverre Moe
Tid – en sosial  
konstruksjon?

Abstrakt forlag, 2010

– Det er ofte i skrivepausene at jeg får 
en distanse til det jeg nettopp har 
jobbet med. Ulla-Britt Lilleaas, Universitetet i Agder.

Forskningstid
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– Du kan alltid gjøre det bedre. 
Derfor må du lære deg å sette 
punktum, sier ulla-Britt Lilleaas. 
(Foto: erik Norrud)
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finne roen. Jeg har sørget for å få meg kontor 
langt borti en krok der jeg kan sitte ganske ufor-
styrret. Andre sitter hjemme og jobber.

to ulike tidssystemer
I boken sin om tid skriver Moe blant annet om 
hvordan tiden har utviklet seg fra å være inte-
grert i all menneskelig handling og opplevelse til 
å bli en kraft i seg selv. Tiden går fra å være noe 
konkret og sanselig – soloppgang, innhøsting, 
fullmåne – til å bli noe abstrakt og utvendig. 
Tiden får en selvstendig mening, som klokketid 
og kalendertid. Og plutselig blir den målbar. 
Timene kan telles, fordeles og forvaltes, også 
timene til forskning. 

– På de gamle universitetene visste de ikke 
hva frister var for noe. Der bare holdt de på 

og ble ferdige når de var ferdige. Det å koble 
vitenskap til klokken eller kalenderen er i 
seg selv problematisk. For hvor lang tid tok 
det egentlig å finne opp hjulet? På den ene 
siden tok det sikkert bare fem minutter. På 
den andre siden tok det antakelig 500 år. At 
hjulet skulle få en så stor samfunnsmessig 
betydning, var det uansett ingen som kunne 
vite der og da.

Forskning har i det hele tatt en litt annen 
tidsregning enn annet arbeid, mener han. 

– Vitenskap og utdanning utgjør to ulike 
tidssystemer som til en viss grad kolliderer. 
Utdanning kan defineres i tid på en helt annen 
måte enn vitenskap. Et kurs tar ett semester, et 
studium tar tre år. Men vitenskap er egentlig et 
kjempeprosjekt som går over mange hundre år. 

Jeg har Aristoteles´ skrifter liggende på nattbor-
det og er som forsker ennå i dialog med ham, 
enda det er 2500 år siden han levde. 

Nye runder med gamle tanker
Også Wyller mener det må få finnes en annen 
måte å tenke om tid på, og dermed om resultater 
av forskning, spesielt innenfor samfunnsviten-
skapene og humaniora.

– Forskningssenteret CERN i Sveits kan sende 
ut en pressemelding om at i dag har vi oppdaget 
det eller det, og slik oppnå beundring blant ver-
dens fysikere. Sånn er det ikke innenfor filoso-
fien. Vi kan ikke sende ut en pressemelding om at 
vi nå har oppdaget at Kants moralfilosofi er riktig. 

– Så det er mulig å etablere et «før» og et «nå» 
innenfor naturvitenskapene, men i mindre grad 
innenfor samfunnsvitenskapene og humaniora?

– Ja, man kan ikke på samme måte si at man 
har en stadig progresjon av bare utvidet kunn-
skap. Refleksjonen rundt gamle problemstil-
linger må på et vis stadig startes på nytt hos oss. 
Innenfor naturvitenskapene er det lettere å peke 
på konkrete resultater. Og der kommer vi til 
kort, i et forskningsklima der det å dokumentere 
forskningsresultater blir stadig viktigere.

Wyller synes derfor ikke det er så rart at nett-
stedet forskning.no fikk problemer med å finne 

– Det krever avstand i tid å kunne 
vurdere hva som er godt nok til at det 
blir stående. Truls Wyller, NTNU.

– Du kan ikke plotte inn at du skal tenke nye tanker mellom 11 og 12, sier truls Wyller. (Foto: Ole Morten Melgård)

Forskningstid
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noen som kunne peke ut de gode forsknings-
resultatene innenfor humanistiske fag i 2011.

– Det krever avstand i tid å kunne vurdere 
hva som er godt nok til at det blir stående. 
Kåringer og komiteer som skal vurdere slike 
resultater her og nå, oppkaster seg til en slags 
overdommer over samtiden. Først når en viss tid 
har gått og man har fått det hele litt på avstand, 
får man det nødvendige utenfraperspektivet på 
resultatene innenfor disse fagene.

alle skriver, få leser
Tiden har blitt en felles praksis, skriver Wyller 
i boken sin, der vi – enten vi vil eller ei – må 
synkronisere våre gjøremål med andres.

– En av utfordringene i dagens akademia er 
kanskje at man i større grad enn før må tilpasse 
seg andres timeplaner?

– Ja, det tror jeg kan stemme. Folk må i større 
grad delta på konferanser, møter og drive reise-
virksomhet, og det oppmuntres til fellesprosjek-
ter. En fare ved denne økte synkroniseringen kan 
bli mer mainstreamforskning, der man samler 
folk til et allerede ferdig definert prosjekt og 
siden jobber kollektivt med det innenfor strenge 
frister. Hva det vil føre til på sikt, er vanskelig 
å si, men jeg tenker jo at noe forskning nok 
fortsatt må få utvikles i enerom over lang tid.

Moe mener at det rent kvantitetsmessig aldri 
har vært forsket så mye som nå.

– Det publiseres i alle fall veldig mye, men få 
har dessverre tid til å lese. Rent forskningsmes-
sig synes jeg nok dette publiseringspresset inne-
bærer et relativt kortsiktig perspektiv på det som 
blir gjort. Det teoretiske arbeidet, arbeidet med 
grunnleggende begreper, blir svekket til fordel 
for rent empiriske beskrivelser, som ofte kan 
få preg av å være mer utredninger enn grunn-
forskning. Og det skader forskningen, ettersom 
det er gjennom begrepsutvikling vitenskapen 
utvikler seg, og slikt arbeid krever tid.

Den flokete forskningen
Gi oss mer sammenhengende tid til forskning, 
sukker et flertall av de intervjuede forskerne i 
tidsbruksundersøkelsen fra Afi. De lengter etter 
«ren» tid, og også «ekte» tid, tid uten forstyr-
relser og avbrudd.

Moe ønsker likevel ikke å sette undervisning 
og forskning opp mot hverandre.

– Mange av oss trives jo med å undervise, og 
ofte er undervisningen lettere å håndtere. Derfor 
ender man gjerne opp med en vanlig byråkra-
tisk logikk, der man først griper til det man har 
rutine på, mens slike ting som forskning dyttes 
bakover på prioriteringslisten. For forskning 
handler ofte om å gå løs på de litt mer kinkige de-
lene, det å måtte rive og slite i det som er flokete 
og rotete. Da blir det lett til at man heller tar fatt 

på de enklere og mer definerte oppgavene først. 
Hvor lang den sammenhengende tiden må 

være, varierer imidlertid sterkt blant de spurte 
i Afi-undersøkelsen. For noen er en ettermid-
dag nok, for andre må det et helt semester til. 
Ulla-Britt Lilleaas higer selv ikke etter altfor 
mye «tidløs» tid.

– En uke eller to i semesteret der jeg bare 
kan skrive, fungerer bra for meg. Noe mer enn 
det tror jeg hadde opplevdes for ambisiøst. Det 
hadde blitt lammende på et vis.

Samarbeid gir progresjon
Forskning er da også mye mer enn bare å skrive, 
påpeker hun.

– Du skal innhente empiri, gjøre feltarbeid 
og ordne en masse praktiske detaljer. Dessu-
ten jobber jeg hele tiden med flere prosjekter 
parallelt, så det å skulle prioritere ett av dem 
over en lengre periode hadde nok ikke alltid 
fungert. Samtidig ser jeg at det er vanskelig å 
finne skjermet tid i hverdagen, der jeg får satt 
meg ned og konsentrert meg ordentlig.

Det å skrive sammen med andre gjør det 
imidlertid lettere å lage rom for forskning i 
det daglige.

– En bok jeg skriver alene, blir lett et litt en-
somt arbeid og dermed mer krevende. Dessuten 
krever et bokprosjekt 2–3 måneders skrivetid. 
Om man skriver sammen med andre, er det let-
tere å få en progresjon gjennom jobbmøter man 
har. Dessuten behøver man ikke skrive alt selv da.

En bok som er resultatet av et fellespro-
sjekt, er altså Trøtthetens tid, som Lilleaas skrev 
sammen med Karin Widerberg. Den handler 
om hvordan man ser på tid og arbeid i det mo-
derne. Her skriver de blant annet om hvordan 
det å utnytte tiden har blitt viktigere enn å ut-
nytte hendelsen. Tidligere «satte man tiden ut 
av spill» og lot seg rive med av begivenhetene 
ettersom det var de prosessene og de hendel-
sene menneskene opplevde, som «satte i gang 
tiden», og ikke omvendt. I dag er det tiden som 
styrer oss, og ikke vi som styrer den.

Når det løsner
– Døgnet har bare tjuefire timer, og da må man 
prioritere hardt. Og så må man se at folk jobber 
forskjellig. For noen hadde det sikkert fungert 
å forske mellom klokken 8 og klokken 16. Jeg 
kjenner dem som tenker ut hva de skal skrive, 
og så setter de seg ned foran pc-n og bare skri-
ver. Sånn er ikke jeg. Jeg må skrive ned noen 
punkter, og så må kroppen få jobbe videre med 
dem. Følelsen av at det løsner, når fingrene 
begynner å gå over tastaturet, men likevel ikke 
holder følge med det som skjer i hjernen – ja, 
det er en god følelse, sier Lilleaas. ■

Hva er din verste tidstyv?

SILJE GAUPSETH
Stipendiat, engelsk lit-
teratur, Universitetet i 
Tromsø
– Det er sosiale medier, 
innkommende e-post og 
surfing ellers på nettet. 

Jeg vet jeg burde la være, men det er så 
fristende...

HANS OLE ØRKA
Forsker, Institutt for 
naturforvaltning,  
Universitetet for miljø-  
og biovitenskap
– Det er alle de små hen-
vendelsene og avbrud-

dene som tar fokus bort fra forskningen. 
Det er stort sett bare snakk om småting, 
men de krever likevel tid. 

JORUNN ØKLAND
Senterleder og professor 
i tverrfaglig humanistisk 
kjønnsforskning,  
Universitetet i Oslo
– Alle overgangene mel-
lom de ulike oppgavene 

jeg har, stjeler mye tid. Hadde det vært 
færre av disse oppgavene, hadde jeg 
brukt mindre tid på å omstille meg fra 
det ene til det andre.

– universitetene bør bli flinkere til å bremse 
publi seringspresset fra politisk hold, mener  
Sverre Moe ved universitetet i Stavanger.
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– Hvor lang tid tok det egentlig å finne 
opp hjulet? Sverre Moe, Universitetet i Stavanger
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UTLAND

uNgarN

Forbyr utvandring
 ■ Ungarske studenter har 

tatt til gatene for å demon-
strere mot omfattende bud-
sjettkutt og en bemerkel-
sesverdig ny lov, skriver 
University World News. Den 
nye loven innebærer at un-
garske studenter ikke får 
lov til å jobbe fritt i utlandet 
etter endt studium. I løpet 
av de første 20 årene etter 
studiene, forplikter studen-
ter som mottar studiestøtte 
fra staten, seg til å jobbe i 
hjemlandet tilsvarende det 
dobbelte av tiden man bru-
ker på studiene. Loven skal 
hindre hjerneflukt fra lan-
det, men fordømmes av Den 
europeiske studentunionen, 
som ber EU gripe inn.

DaNMarK 

Doktorgrad 
lønner seg

 ■ Doktorgradsutdannede 
i det private tjener bedre 
enn andre med lang utdan-
nelse, viser en ny dansk 
rapport, ifølge Ministeriet 
for forskning, innovation 
og videregående uddannel-
ser. I gjennomsnitt tjener 
de med doktorgrad 10 pro-
sent mer enn andre med 
lang utdannelse. Samti-
dig har store bedrifter med 
minst én doktorgradsut-
dannet ansatt i gjennom-
snitt 30 prosent høyere 
arbeidsproduktivitet. For 
små bedrifter er produkti-
viteten 11 prosent høyere. 
Det er et klart signal om at 
det lønner seg å utdanne 
seg, og samtidig styrker 
det inntrykket av at det er 
en god investering å anset-
te høyt utdannede, mener 
utdanningsminister Mor-
ten Østergaard. 
 
 
Sør-aFrIKa

Frykter dyrere 
universiteter

 ■ Sørafrikanske universi-
teter er i dyp økonomisk 
krise på grunn av man-
glende statsstøtte over flere 
år, mener universitetsor-
ganet Higher Education 
South Africa. Universite-
tene frykter at studieavgif-
tene må skrus ytterligere 
opp, noe som møter stor 
motstand blant studente-
ne, skriver avisa The So-
wetan. Den seneste tiden 
har flere universiteter i 
landet vært lammet av stu-
dentprotester mot allerede 
høye studieavgifter.

uSa

Dramatiske kutt
 ■ Den statlige støtten til amerikanske universiteter er kuttet dra-

matisk de siste årene. Ved University of Washington har halv-
parten av statsstøtten forsvunnet med det resultat at færre lokale 
studenter får tilbud om studieplass. I stedet går stadig flere studie-
plasser til dyrt betalende utenlandske studenter. I år er 18 prosent 
av de nye studentene fra utlandet, hovedsakelig Kina. Fordelen er 
at den høye andelen internasjonale studenter, som betaler tre gan-
ger så mye i studieavgift, bidrar til å gi gratisplasser til lokale stu-
denter fra lavinntektsfamilier.

KINa

Evaluerer utenlandske universitet
 ■ Kinesiske myndigheter skal evaluere alle samarbeidsavtaler med utenlandske utdanningsinstitusjo-

ner som den siste tiden er blitt etablert i landet. Ifølge diplomater i Beijing, som uttaler seg anonymt til 
University World News, vil kinesiske myndigheter bruke evalueringen til å sikre nasjonale interesser i 
større grad. Per i dag tilbys det rundt 1200 utdanningsprogram i Kina i samarbeid med utenlandske læ-
resteder, men det kunne vært langt flere. 70 prosent av søknadene om å etablere utdanningsprogram-
mer i Kina blir avslått.
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DaNMarK

Truer professor 
med oppsigelse

 ■ Den tyske musikkprofes-
soren Linda Koldau ved Aar-
hus universitet trues med å få 
sparken etter at hun offentlig 
har gått ut og kritisert univer-
sitetet, skriver Information. I 
fjor sommer kritiserte Koldau 
musikkfaget ved universitetet 
og har nå mottatt en formell 
advarsel, som er siste skritt 
før en avskjedigelse. Advarse-
len innebærer en rekke krav 
– blant annet at professoren 
får møteplikt på universitetet 
og må be instituttleder om lov 
til å gå hvis hun har gjøremål 
utenfor universitetet. Dansk 
Magisterforening kritiserer 
behandlingen, og selv mener 
Koldau at hennes ytringsfri-
het knebles.

DaNMarK

Ønsker hjerneflukt
 ■ Det danske legemiddelselskapet Novo Nordisks fond kaster seg 

inn i hjernekampen. Novo Nordisk Fonden, som primært støt-
ter medisinsk forskning, vil frem mot 2014 nesten doble de årlige 
utbetalingene fra 450 til tilsvarende 890 millioner norske kroner. 
Midlene går til dansk og nordisk forskning og skal bidra til heve 
Danmarks ry som forskningsnasjon. – Ambisjonen er å tiltrekke 
utenlandske toppforskere ved å tilby dem langsiktige muligheter 
og finansiering de ikke kan få andre steder, sier fondets adminis-
trerende direktør Birgitte Nauntofte til Business.dk.

japaN

Kavli åpner dører
 ■ Japanske universiteter har lenge hatt problemer med å tiltrekke 

seg private donasjoner, men endring er på vei, skriver Nature.  
I februar offentliggjorde Universitetet i Tokyo (bildet) at et institutt 
for første gang i Japans historie skal oppkalles etter en utenlandsk 
giver. Mannen bak er ingen ringere enn den norsk-amerikanske 
Fred Kavli, og instituttet skal hete Kavli Institute for the Physics and 
Mathematics of the Universe. Japansk lovgivning har stått i veien 
for donasjonen, fordi universiteter ikke får lov til å risikere penger 
i aksjefond. Derfor skal Kavlifondet forvalte pengene og donere en 
sum hvert år.

StOrBrItaNNIa

– Tvinges til kommersialisering
 ■ En stor andel britiske forskere føler seg tvunget til å kommer-

sialisere forskningsresultatene sine. Det kommer frem i en ny 
skotsk doktorgradsavhandling, skriver Times Higher Education. 
I studien oppgir rundt 40 prosent av forskerne som samarbeider 
med næringslivet om å kommersialisere forskningen sin, at de 
føler seg tvunget. Samtidig viser en EU-studie at rundt 40 prosent 
av europeiske forskere samarbeider med næringslivet i utstrakt 
grad. Ifølge den skotske studien opplever eldre forskere større pro-
blemer med å samarbeide med næringslivet enn de yngre.

2014

uSa

Mot nye høyder
 ■ Amerikanske universiteter 

samler inn private donasjo-
ner som aldri før, melder The 
Chronicle of Higher Educati-
on. Stanford universitet rap-
porterte i februar at de har 
samlet inn enn rekordsum 
tilsvarende 36 milliarder kro-
ner de siste fem årene. Totalt 
opplever sektoren en vekst i 
donasjoner på 8,6 prosent i 
2011, men 86 prosent av pen-
gene går til kun 25 prosent 
av institusjonene. I 2011 var 
Stanford på innsamlingstop-
pen med 4,1 milliarder kro-
ner i private donasjoner, et-
terfulgt av Harvard med 3,7 
milliarder, Yale med 3,4 milli-
arder, MIT med 3,1 milliarder 
og John Hopkins University 
med 2,8 milliarder.
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DeN SOM VeNtar pÅ eIN paNDeMI, VeNtar IKKje FOrgjeVeS

DET ER NOKO SOM GåR 
reBecca cOx I SaMtaLe MeD per aNDerS tODaL 

FOtO: pauL SIgVe aMuNDSeN

Berre influensa? Å nei, du. Alvoret sig inn medan Rebecca Cox1 viser 
meg vegen til kontoret sitt på Haukeland i Bergen. Skilt på låste dører 
gjev dystre hint om infeksjon og død. Leiaren for Influensasenteret2 har 
kontor på Gades institutt ved Universitetet i Bergen. Gades er mest kjent 
for patologi. Lokaliseringa er dels tilfeldig, men òg ein peikepinn om at 
influensa kan vere dødsens alvorleg. For Cox har det blitt eit yrkesliv. 

– Eg kjem neppe til å bli arbeidsledig. Influensavirus er alltid i end-
ring. Eg veit ikkje kva fagfelt som kunne vere meir interessant for meg, 
seier Cox.

Ho kjem frå Kings Langley utanfor London, 
snakkar flytande vestnorsk med engelsk aksent, 
og har levd med influensa i over 20 år. Cox kom 
til Bergen som ung student frå London i 1991, og 
vart tidleg knytt til Influensasenteret.

– Dette var ein veldig bra stad for meg. Lars 
Haaheim, som var direktør her, var ein berømt 
influensaforskar, og det var influensa eg studerte. 
Fagmiljøet her heldt veldig høgt nivå, sjølv om 
det ikkje var stort.

Influensasenteret er framleis bitte lite, med ti forskarar og studentar på 
det meste. I Noreg er det mastodonten Folkehelseinstituttet som driv 
med overvaking av influensaepidemiar og gjev råd til styresmaktene. 
Influensasenteret har langt meir spesialiserte oppgåver.

– Vi er ikkje mange, men vi er respekterte internasjonalt for arbeidet 
vårt med vaksineutvikling og forsking på immunsvar. Vi blir òg brukte 
som rådgjevarar for Verdshelseorganisasjonen og EU.

– Det overraskar meg at de arbeider med å utvikle vaksinar. Eg trudde ein 
trong eit halvt statsbudsjett for å drive med slikt?

– Vaksineutvikling er ikkje noko vi kunne gjort åleine. Men vi samar-
beider med mange partnarar internasjonalt, både akademiske institusjo-
nar, helseinstitusjonar og store farmasiselskap. Slik har vi klart å få nye 
vaksinar frå idé fram til klinisk utprøving. Kompetansen vår er ettertrakta, 
difor får vi vere med på store, internasjonale prosjekt.

– Kor raskt kan ein lage vaksine mot eit nytt influensavirus?
– Om vi tek svineinfluensaen i 2009 som døme, vart viruset først 

isolert 15. april. Den første vaksinen var lisensert og klar til bruk 29. 
september. Å klare det på fem–seks månader er veldig bra. Fagfeltet til 
Cox har vakse i ekspressfart dei siste 15 åra. Nokre mystiske dødsfall i 
Hong Kong i 1997 fekk enorme konsekvensar for influensaforskinga.

– 18 personar vart sjuke med fugleinfluensa i Hong Kong, og seks 
av dei døydde. Det var ein wakeup call. Ingen hadde visst at menneske 
kunne bli smitta av fugleinfluensa. Fagfolka vart enda meir urolege 
da dei prøvde å lage vaksine og fann ut at dei vanlege metodane ikkje 
verka. Vi måtte finne betre metodar, nye vaksinar og nye forsterkings-

middel. Til no er kring 580 tilfelle av fuglein-
fluensa stadfesta, og 59 prosent av dei smitta 
døydde av sjukdomen. Det har fått styresmakter 
rundt i verda til å innsjå at dei må bu seg på ein 
alvorleg pandemi3.

Den store faren oppstår om eit virus så døde-
leg som fugleinfluensaen endrar seg så det kan 
smitte mellom menneske. Heldigvis har ikkje 
dette skjedd enno.

Det finst enno ikkje noko sikkert system for å 
knekkje koden til nye virus, fortel Cox.

– Eigentleg er det framleis mykje prøving og feiling, ut frå det vi veit 
har fungert på andre virus før. Vi har modellsystem som kan gje ein viss 
ide om kva som kan verke, og skjøner litt meir av korleis virusa fungerer, 
men det er veldig mykje vi ikkje veit. Vi har brukt aluminiumhydroksid 
som forsterkingsmiddel i vaksinar i sikkert femti år, men først no byrjar 
vi å forstå korleis det fungerer.

Dei menneskelege mottiltaka mot influensavirus vil alltid vere på et-
terskot. Men det finst ein verdsomspennande forsvarsstruktur som 
involverer alt frå allmennlegar i Indonesia til gigantane i farmasiindus-
trien – og Influensasenteret i Bergen. I Noreg er det over 200 legar som 
sender inn virusprøver til Folkehelseinstituttet, som i sin tur sender inn 
dei mest interessante stammane til Verdshelseorganisasjonen (WHO). 
WHO er ein slags kommandosentral, forklarer Cox.

– Det er WHO som styrer overvakinga av influensaepidemiar og avgjer 
kva virusstammar ein skal lage vaksinar mot. Kampen mot influensa kan 
kallast ein dugnad. Mange fagmiljø, også vårt, bidreg i utviklinga av nye 
vaksinar. Men sjølve produksjonen av vaksinane er det farmasiselskapa 
som står for.

– Men ein dugnad er ikkje noko ein tener pengar på. I denne dugnaden 
legg først helseinstitusjonar og offentleg tilsette forskarar mykje av grunnlaget. 

– 18 personar vart 
sjuke med fugleinfluensa 
i Hong Kong, og seks av 
dei døydde. Det var ein 

wakeup call.

1 rebecca cox er professor i medisinsk virologi og har vore leiar for Influ-
ensasenteret ved gades institutt på universitetet i Bergen sidan 2008. Ho 
er fødd i 1968.

2 Influensasenteret vart etablert av WHO i Bergen i 1982, med Lars Haa-
heim som direktør. I byrjinga arbeidde senteret med epidemiologi. I dag 
er hovudverksemda utvikling og evaluering av vaksinar mot influensa. 
Drifta er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet og universitetet i 
Bergen, og får òg tilskot frå eu, Forskingsrådet og Helsedirektoratet.

3 ein pandemi er ein epidemi som spreier seg over heile verda. tre kjende 
influensapandemiar er spanskesjuka frå 1918–20, asiasjuka i 1957–58 og 
hongkongsjuka i 1968–1970. 
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Deretter er det big business som tek over og tener enorme summar4. 
– Det kan du seie. Men eg synest farmasiselskapa tek ansvaret sitt 

alvorleg. Dei investerer veldig store beløp for å få til vaksinar, og vi er 
heilt avhengige av dei. Forskarar som meg kan utvikle ein vaksine fram 
til preklinisk utprøving. Men dei offentlege forskingsinstitusjonane 
klarer ikkje å framstille nye, sikre vaksinar i store mengder og få dei ut 
til publikum fort og effektivt. Vi har ikkje ressursane. Apparatet som 
skal til for å kvalitetssikre ein medisin og få han ut til marknaden, er så 
enormt, seier Cox.

Ho meiner det er eit større problem at fattige land ikkje har råd til 
nok vaksinar i tilfelle ein alvorleg pandemi.

– Det er eit moralsk ansvar å sikre at medisinar er tilgjengelege for 
alle i verda. Rike land burde donert meir til vaksinar i fattige land gjen-
nom WHO.

– Men i vitskapen skal ein dele kunnskap for å utvikle han vidare. Om 
kunnskapen om vaksineproduksjon var open, kunne vaksinar utviklast raskare? 

– I prinsippet kunne det vere betre om meir av forskinga var tilgjen-
geleg for alle. Men farmasiselskapa har faktisk publisert ein del om 
vaksineutviklinga si. Problemet er at kvar vaksineprodusent eig rettane 
til å bruke særskilde framstillingsmetodar og forsterkingsmiddel i vaksi-

neproduksjonen. Dette skapar òg vanskar med å få til vaksineproduksjon 
i den tredje verda.

For journalistar er krisemaksimering ein viktig del av jobben. Og no er 
tida komen til å spørje om det eg eigentleg lurer mest på:

– Influensavirus muterer konstant. Før eller sidan vil det kome ein variant 
som trugar menneskeætta på alvor. Har vi ein sjanse på sikt?

– Klart vi har ein sjanse!
Cox smiler. Ho har visst eit lyst sinn, trass i eller på grunn av yrket sitt. 
– Vi har mykje å forsvare oss med. Vi har antiviralmiddel, vi veit at 

god hygiene hjelper, men det absolutt viktigaste er at vi kan lage vaksinar. 
Vi er mykje betre rusta i dag enn vi var for berre ti år sidan, og eg trur at 
vi kan få bukt med også ein alvorleg pandemi.

– Men virusa har vore på jorda mykje lenger enn oss, dei er tolmodige og 
kreative?

– Ja, men det er mange som jobbar med å utvikle vaksinar som verkar 
mot fleire ulike typar influensa. Om vi klarer å framstille vaksinar som 
kan brukast mot svineinfluensa, fugleinfluensa og vanleg influensa, har 
vi eit godt utgangspunkt.

Den verste influensapandemien i moderne tid var spanskesjuka i 1918, 
som tok kanskje 40 millionar liv. Eit slikt virus ville vere meir handterleg 
i dag, meiner Cox.

– Spanskesjuka hadde høg dødelegheit, mykje fordi så mange fekk 
lungebetennelse. Men om vi får utvikla medisinar og vaksine fort nok, 
er vi i dag mykje betre rusta enn i 1918. Den gongen hadde dei ikkje 
antibiotika mot sekundære infeksjonar, mange var underernærte, og 
hygienen var dårlegare, seier Cox.

Ved Influensasenteret arbeider rebecca cox med å utvikle og teste nye 
influensavaksinar, ein del av den globale kampen mot nye, lumske virus.

4 Blant selskapa som konkurrerte om å kome først med svineinfluensa-
vaksinen, var Novartis, Sanofi-aventis, glaxoSmithKline, cSL og astraZe-
neca. Det er ukjent kor mykje industrien tente på vaksinane sine, men 
sommaren 2009 hevda Financial times at det var bestilt vaksinar for 
kring 25 milliardar kroner. Noreg åleine kjøpte inn pandremix-vaksine for 
kring 400 millionar kroner. 

Samtalen
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– Om vi derimot får ein fugleinfluensapandemi med 59 prosent dø-
delegheit, blir det verre. Samtidig skal det seiast at det prosenttalet gjeld 
dei som vart stadfesta smitta av fugleinfluensa. Vi veit jo ikkje sikkert 
kor mange som faktisk hadde infeksjonen og overlevde.

Denne vinteren er det ikkje dei naturlege influensavirusa som har 
skremt folk. To separate forskarteam, i Nederland og USA, har klart 
å lage variantar av fugleinfluensa som kan smitte mellom pattedyr. I 
Rotterdam-studien fekk forskarane viruset til å smitte mellom ilderar, og 
det var svært dødeleg. I USA har det statlege rådet for biologisk tryggleik 
tilrådd at forskarane ikkje publiserer artiklar om framstillinga av viruset, 
av frykt for at terroristar skal bruke det som våpen. Science og Nature 
har halde att publiseringa av studiane. 20. januar vart det erklært eit to 
månaders moratorium på forskinga, og WHO har i skrivande stund ikkje 
avgjort korleis dei skal handtere saka.

– Kor farlege og kor nyttige er desse forsøka?
– Eg meiner nytten er større enn faren. Desse forsøka har vist oss at 

viruset kan mutere så det smittar mellom pattedyr, og det er ei alvorleg 
åtvaring. Naturen er det største eksperimentet vi har, og det er sannsyn-
leg at det kan kome ein variant av fugleinfluensa som smittar mellom 
menneske, seier Cox.

– Dette er ikkje ein type studiar vi ville gjort her på senteret. Men når 
desse studiane først er gjorde, synest eg ikkje at dei skal bli sensurerte. 
Dei bør brukast til å forbetre overvakinga og teste ut vaksinar.

Cox understrekar at det er livsviktig at desse virusa blir godt sikra.
– Eg er ikkje så uroleg for at dette skal brukast av terroristar. Influensa 

er ikkje eit våpen du kan ha kontroll på. Dessutan vart den nederland-
ske studien lagd fram på ein influensakongress i fjor der vi var over 
tusen deltakarar. Han er på mange måtar offentleg allereie. Men dei to 
laboratoria har eit stort etisk ansvar for å sikre at virusa ikkje slepp ut.

Rebecca Cox er ingen tilhengjar av å sensurere vitskap, heller ikkje 
den potensielt farlege.

– Kven skal avgjere kva som skal sensurerast, og korleis skal dei avgjere 
det? Forsking er fridom, det er undersøking og deling av kunnskap så 
verda går framover. Om vi skal sensurere desse forsøka, kva blir det neste?

Vi snur perspektivet 180 grader: Kva med faren for å rope ulv og bruke 
kolossale summar på influensavaksine når det kanskje ikkje er naud-
synt? WHO fekk mykje kritikk for å ha overdrive trugsmålet frå svin-
einfluensaen i 2009. Wolfgang Wodarg, formannen for helsekomiteen 
til Europarådet, kalla det «ein av hundreårets største helseskandalar».

– Overdramatiserte WHO situasjonen?
– Det er veldig lett å vere etterpåklok. WHO følgde planane sine for 

ein alvorleg influensapandemi. Eg synest dei gjorde ein god jobb under 
omstenda, for dei kunne ikkje vite kor alvorleg det skulle bli. Det vi har 
lært, er at vi treng fleire ulike nivå i pandemiplanane. Svineinfluensaen 
viste seg å vere ganske mild, men tiltaka var planlagde for å møte noko 
mykje verre, seier Cox. 

– Samtidig kan vi takke vaksinane og antiviralmedisinane for at 
ikkje fleire døydde. I Noreg var det 31 yngre menneske som døydde av 
svineinfluensaen. Det er mange tapte liv.

Media bør ta sin del av skulda for at faren med svineinfluensaen vart 
overdriven, meiner Cox.

– Det var mykje oppblåsinga i media som gjorde folk redde. Det er 
viktig at både styresmakter og media har ei nøktern og presis framstil-
ling i slike saker.

– Men åtvaringa frå WHO om svineinfluensaen var svært tydeleg?
– Ja, dei såg for seg ein svært alvorleg pandemi i starten. Og planane 

er berre så gode som kunnskapen ein har der og da.
– Her i Noreg konkluderte Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap 

med at styresmaktene i Noreg hadde overdrive faren med svineinfluensaen. 
Og forgjengaren din ved Influensasenteret, Lars Haaheim, meinte at WHO 
hadde skremt verda unødig mykje5. 

– Vel, det er ulike oppfatningar av situasjonen. Eg trur både styres-
maktene og WHO gjorde ein så bra jobb som dei kunne. Men kanskje 
hadde dei ikkje gode nok medierådgjevarar.

– WHO må ta nokre vanskelege avgjerder. Det er ei enormt apparat dei 
set i gang når dei seier «pandemi».

– Ja, og WHO har nok tenkt mykje på korleis dei skal handtere neste 
pandemi. Det er ikkje eit spørsmål om han kjem, det er berre eit spørsmål 
om når. Men ingen veit kor alvorleg han blir. Og eg veit ikkje kor mykje 
ein oppnår ved å vere så veldig kritisk i ettertid. Er det ikkje betre å ta 
ein fagleg diskusjon om kva ein kan gjere betre? 

– Vitskapen handlar vel om å vere kritisk?
– Ja. Men kanskje ikkje i media, seier Cox og ler. – Hausten 2009 

kunne kanskje WHO ha nedjustert prediksjonen for svineinfluensaen. 
Men influensasesongen stod for døra, og virus kan endre seg undervegs. 
Kva ville skjedd om vi ikkje hadde nok antiviralmiddel og vaksine? Om 
vi hadde fått mange unødige dødsfall, ville truleg kritikken vore mykje 
hardare, seier Rebecca Cox, og kjem med ein tørr, manande punchline:

– Vi har inga kontrollgruppe i det store eksperimentet. ■

Per Anders Todal er frilansar i Forskerforum  
og fast journalist i Dag og Tid.

5 – Hvis det kommer en alvorlig pandemi, er jeg redd for at det ikke finnes 
store nok bokstaver igjen, sa Haaheim til NrK i august 2009. Han kalla 
svineinfluensaen for ein «filleinfluensa».

– Svineinfluensaen viste seg å vere  
ganske mild, men tiltaka var planlagde 

for å møte noko mykje verre.
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Bildetekst

feltrapport

prosjekt: Missionary masculinity: the case of the Norwegian Lutheran missionaries to the Zulus, 1870–1930. institusjon: Misjonshøgskolen.  
fagretning: misjonshistorie. finansiering: Universitetsfondet i Stavanger. publiseringsform: doktoravhandling, artiklar. uunnverleg 
verktøy: Misjonsarkivet. ny kunnskap: Korleis norske mannlege misjonærar bygde opp ein misjonærmaskulinitet i ei tid der kristne menn 
vart framstilte som feminine. 

Sterke, mjuke 
misjonærmenn

Kven: Kristin Fjelde tjelle ved Misjonshøgskolen i Stavanger

Kva: om maskuliniteten til mannlege misjonærar i Zululand 
1870–1930

Korleis: har studert misjonærmenn i lys av kjønnsteori og  
materiale frå Misjonsarkivet

Av Johanne Landsverk

Misjonærane prøvde å omvende zulufolket i Sør-afrika. Dette biletet er frå 
Madagaskar rundt 1893, der misjonsprest johan jørgen Broch Smith forkynner for 

innfødde. (Foto: johan jørgen Broch Smith / Misjonshøgskolen, Misjonsarkivet)
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– ein misjonær skulle vere mjuk overfor gud, men sterk overfor menneske, seier Kristin Fjelde tjelle,  
her med misjonæren Karl Larsen titlestad. (Foto: Hung Ngo)

– Mannlege misjonærar på 1800-talet måtte vere 
sterke, røffe og sjølvstendige. Men dette mann-
sidealet kom lett i konflikt med det tradisjonelle 
kristne idealet om å vere audmjuk, tolmodig, 
underdanig og oppofrande, seier Kristin Fjelde 
Tjelle ved Misjonshøgskolen i Stavanger. Ho står 
i ein korridor i kjellaren på Misjonshøgskolen 
og viser fram gamle portrett av misjonærmenn. 
I doktorgradsavhandlinga skriv Tjelle om mis-
jonærmaskulinitet blant norske misjonærar 
som dreiv misjon blant zulufolket i det såkalla 
Zululand i Sør-Afrika, som i dag er den nordlege 
delen av provinsen KwaZulu-Natal.  

– Med utgangspunkt i kjønnsteori har eg 
studert norske mannlege misjonærar som vart 
sende ut av Det norske Misjonsselskap (NMS) 
for å misjonere i Zululand i tidsrommet 1870–
1930. Eg ville finne ut kva for type menn dei 
norske misjonærane var. Kva for maskuline 
ideal hadde dei? Eg har samanlikna misjonær-
mennene med andre mannsideal i samtida, 
og eg ville undersøkje korleis ein ideell mis-
jonærmaskulinitet vart konstruert i NMS, og 
dei praktiske konsekvensane dette kunne få 
for misjonærane, seier Tjelle. I tillegg til å vere 
forskar vart ho i 2010 den første kvinnelege 
direktøren ved Misjonshøgskolen.

Måtte vere sterke
Ein av mennene Tjelle har forska nærare på, er 
Hans Paludan Smith Schreuder, som var den 
første misjonæren som vart send ut av NMS. 
I 1844 kom han til Natal i Sør-Afrika, som då 
hadde vorte ein britisk koloni. Målet var å mi-
sjonere blant zuluane i Zululand, som grensa 
til Natal, men Shreuder måtte vente i mange år 
før han fekk sleppe inn i landet for å misjonere.

– Schreuder er i alle bøker framstilt som 
ein stor og sterk mann, ein gigant som kjempa 
mot villdyr med berre hendene, som bygde hus 
og kyrkjer, og som var seig og uthaldande. Det 
var ei sterk forventing om at misjonærar som 
skulle klare seg på misjonsmarka, måtte vere 
sjølvstendige og fysisk sterke. Desse kvalitetane 
samsvarte med det vestlege mannsidealet om 
«the selfmade man», som fekk gjennomslag 
på 1840-talet etter framveksten av den industri-
elle revolusjonen. Misjonærane var på mange 
måtar «selfmade men» innanfor det religiøse. 

Men dette idealet kolliderte med det kristne 
idealet om sjølvfornekting og verdsfornekting.

– Konklusjonen min er at den norske misjo-
nærmaskuliniteten vart konstruert i spenninga 
mellom sjølvrealisering og sjølvfornekting. Ein 
misjonær skulle vere mjuk overfor Gud, men 
sterk overfor menneske, seier Tjelle. 

Ikkje audmjuk nok
Denne konflikten vert godt synleg i historia om 
Christian Oftebro, ein av dei andre misjonærane 
Tjelle trekkjer fram i avhandlinga. 

– Oftebro hadde vore sjømann før han kom 
til Sør-Afrika for å misjonere blant zuluane. 
Han var utdanna lege, men dreiv også jordbruk 
i stor stil, og han ville at misjonsstasjonen skulle 
verte ein sjølvfinansierande kristen koloni der 
zuluane skulle lærast opp til å drive med jord-
bruk. For å få inn pengar byrja han også med 
gullgraving. Det var ei form for siviliserings- og 
helseprosjekt, som vi i dag hadde kalla utvi-
klingsarbeid, seier Tjelle. 

Oftebro hadde mykje kontakt med britiske 
og amerikanske misjonærar som dreiv misjon 
på same måten, men verksemda hans førte til 

stor debatt og konfliktar blant misjonærane. 
– I Stavanger meinte dei at Oftebro hadde 

altfor stor påverknad på misjonærkollegiet og 
tenkinga på misjonsfeltet. Misjonærane skulle 
drive med evangelisering, ikkje sivilisering. Difor 
vart ein av leiarane i NMS send til Sør-Afrika 
for å avsetje Oftebro, og frå talarstolen på ein 
misjonskonferanse vart det kunngjort at han var 
oppsagd. Dette var ein stor tragedie for Oftebro, 
som vart sjuk og døydde fire månader seinare. 

Tjelle meiner denne historia er eit godt døme 
på korleis idealet om sjølvrealisering og sjølv-
fornekting kunne kollidere. 

– Oftebro levde på mange måtar opp til idea-
let om «the selfmade man», men vart skulda 
for ikkje å vere underdaning og audmjuk nok. 
Hendinga fortel også at desse mennene var full-
stendig underlagde leiinga i misjonsselskapet. 

ein umandig mann
Tjelle har studert misjonærmaskulinitet i lys 
av ulike teoriar innan kjønnsforsking. Ho har 
blant anna vore oppteken av den svenske kjønns-
forskaren Claes Ekenstam og teoriane hans om 
ei kontinuerlig spenning mellom mannlegdom 
og umannlegdom. 

– Denne tenkinga er svært interessant, ikkje 
minst når det gjeld Oftebro, som vart presen-
tert som ein umandig misjonær. Etter at han 
vart avsett, er han i alle rapportar til NMS fram-
stilt som ein umandig mann. Dette maktmid-
delet går stadig att i historia: Om ein ønskjer 
å marginalisere innverknaden og makta til ein 
mann, vert han framstilt som umandig. 

I arbeidet har Tjelle hatt tilgang til eit enormt 
kjeldemateriale i Misjonsarkivet (sjå undersak).

– Misjonsarkivet har eit utruleg spennande 
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feltrapport

arkivmateriale. Misjonærane måtte skrive rap-
portar frå konferansar og møte misjonærane 
hadde i lag. Desse rapportane er nesten steno-
grafiske, slik at ein kan følgje med på debattane 
deira, seier Tjelle. 

Ho har undersøkt rapportar, referat og brev 
som misjonærane skreiv til leiinga i Stavanger 
og til kvarandre. Eitt av breva er frå Karl Larsen 
Titlestad, som søkjer leiinga i NMS om å få lov 
til å gifte seg. Titlestad var trulova alt då han 
søkte opptak ved misjonsskolen, og difor er 
han uroa. Det var nemleg misjonsselskapet som 
bestemte om misjonærane fekk lov til å trulove 
seg eller inngå ekteskap. 

– Kvinnene måtte vurderast nøye, for dei 
måtte vere sterke nok til eit liv på misjonsmarka. 

Heltar for kristne menn
Dei fleste misjonærane kom frå landsbygda, dei 
var søner av bønder og handverkarar med berre 

folkeskole som bakgrunn før dei kom til mis-
jonsskolen for å utdanne seg til misjonsprestar. 

– Det var heilt nytt at ein kunne verte mis-
jonsprest utan latineksamen og universitet. 
Som misjonær fekk ein høg status, så mange 
bondesøner gjorde ei gedigen klassereise. 

Tjelle har også studert artiklar som misjo-
nærane skreiv i Norsk Missionstidende, tidsskrif-
tet til NMS. 

– Her skreiv misjonærane om eksotiske og 
eventyrlege opplevingar på misjonsmarka. Mis-
jonærane vart heltar og førebilete for store grup-
per av kristne menn, på same vis som Roald 
Amundsen og Fridtjof Nansen vart polarheltar 
i denne perioden. 

Tidsepoken Tjelle har studert, er prega av ei 
omfattande kolonisering. Då britane okkuperte 
Zululand i 1879, hadde NMS drive misjon i lan-
det i mange år. Men misjonærane strevde hardt 
for å få zuluane til å omvende seg, og særleg 

FeLtrappOrt

Misjonær Shreuders første brev frå Sør-afrika til 
misjonsselskapet i Stavanger. (Foto: Hung Ngo)

Den norske misjonspresten Ommund Oftebro (nr. fire f.v. i andre rekkje) saman med kyrkjelyden sin i 
eshowe, Sør-afrika, 1892. (Kjelde: Misjonshøgskolen, Misjonsarkivet)
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galdt dette mennene. Den første zulupresten 
vart ikkje ordinert før i 1893. 

– Misjonærane hadde ei ambivalent hald-
ning til dei mannlege zuluane. Dei vart skildra 
som blodtørstige, valdelege og seksuelt grådige 
fordi dei praktiserte fleirkoneri. Samtidig var 
det på denne tida ein enorm fascinasjon for 
den stolte, motige krigaren. Mennene vart også 
sett på som late, fordi dei lét konene gjere jord-
bruksarbeidet. Denne framstillinga av afrikan-
ske menn finn vi også igjen i dagens bistands-
arbeid, seier Tjelle.

Sjølv om demokrati og likskap var viktige 
verdiar for misjonærane, var det ikkje lett å 
gjennomføre dette i møte med zuluane i Sør-
Afrika.

– Ikkje eingong zuluane som vart ordinerte 
til prestar, fekk same rang som dei kvite misjo-
nærane. Eit godt døme på dette er at kvite misjo-
nærar og zuluprestar åt alle måltida kvar for seg. 

Feminisert religion 
Tjelle har samarbeidd med svenske forskarar 
som også har jobba med misjonærmaskulinitet. 
Men kva nytt har ho tilført?

– Historikarane har meint at framveksten 
av modernismen på slutten av 1800-talet førte 
til ei sekularisering, der den moderne man-
nen forlét religionen til fordel for vitskapen. 
Kvinnene vart verande i kyrkja, og dermed vart 
religionen knytt til det private og kvinnelege. 
Religionen vart feminisert. Men i prosjektet 
mitt har eg studert dei mennene som framleis 
var religiøse, og det var slett ikkje berre ei se-
kularisering som skjedde i vestlege samfunn, 
men også ei revitalisering av religiøse rørsler 
med kristne menn som leiarar.

–Svenske forskarar meiner at det parallelt 
med sekulariseringa blant vestlege menn gjekk 
føre seg ei remaskulinisering av religionen. Det 
voks fram fleire foreiningar for kristne menn, 

som til dømes KFUM. Bidraget mitt til kjønns-
forskinga er å finne ut korleis dei norske misjo-
nærmennene bygde opp ein eigen maskulinitet 
i ei tid der kultureliten framstilte kristne menn 
som feminine. ■

Misjonshistorieprosjektet

Norwegian mission and cultural interaction 
in South Africa and Madagascar 1880–1960:

eit samarbeidsprosjekt mellom misjons-
historie og antropologi ved Misjonshøg-
skolen i Stavanger og historie og 
lesevitskap ved universitetet i Stavanger. 
Doktoravhandlinga til Kristin Fjelde tjelle 
om misjonærmaskulinitet er ein del av 
prosjektet.

Misjonsarkivet
På Misjonshøgskolen i Stavanger kan 
forskarane fordjupe seg i 1700 hyllemeter 
med arkivmateriale i Misjonsarkivet.

– Arkivet dokumenterer heile verk-
semda til Det Norske Misjonsselskap 
(NMS) i utland og innland heilt sidan 
NMS vart etablert i 1842. I tillegg til or-
ganisasjonsarkivet har vi personarkiv frå 
misjonærar og andre NMS-tilsette. Det eld-
ste materialet er frå 1820, seier arkivleiar 
Gustav Steensland.

I arkivet er rapportar, referat, dagbøker 
og brev, og over 400 000 foto frå misjons-
historia.

Steensland fortel at berre to private 
arkiv i Noreg får driftsmidlar over stats-
budsjettet: Misjonsarkivet og Arbeiderbe-
vegelsens arkiv og bibliotek (Arbark).

gustav Steensland er arkivleiar for 
Misjonsarkivet.
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Er ditt barn forsikret?

 
 

Forskerforbundets barneforsikring er en av de mest 
omfattende du kan få kjøpt. Den dekker små og store 
skader, både ved sykdom, ulykke og uførhet. Det er 
viktig den dagen noe skjer!

               Medlemspris kun kr 1 358 per år. 

Bestill i dag!
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HIStOrISKe BILDer

På tegnebrettet

Bildet viser «konstruksjonskontoret» ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller i 1957. Fra 
venstre: gudmund aanesland, just Swendsen og aina Mikalsen. Dette rommet lå i «felles verk-
stedet», som var til for alle avdelingene ved FFI. Fellesverkstedet ble etablert i 1953, og behovet for å 
opprette et slikt verksted skrev seg ikke minst fra terne-prosjektet, et anti-ubåt-våpensystem. 
Fellesverkstedet var også viktig i utviklingen av penguin, en målsøkende rakett mot skip, et prosjekt 
som startet ved FFI i 1961. 
Bildet, og alle opplysninger i denne teksten, er hentet fra heftet Fellesverkstedets utvikling 1953–
2003, ett av 22 historiske hefter som FFI har laget om ulike prosjekter og temaer ved instituttet. 
tidligere og nåværende medarbeidere har bidratt, og erling Skogen er redaktør for heftene.
«I 1950- og 1960 årene var tegnebrett, passer, linjal, oppslagsverker, tabeller og formler det verktøy 
maskiningeniøren hadde til disposisjon for å løse sine oppgaver. Mye tid gikk med til rutinemessige 
arbeidsoperasjoner på bekostning av kreativt arbeid», heter det i heftet. Her framgår det videre at 
tegnebrettet gikk av bruk rundt 1990, da digitale verktøy for 3D-modellering overtok.

Foto: FFI
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Kva for Spielberg-film 
fekk ho ein Oscar- 
nominasjon for?

10 kjappe20 nøtter
Fargar i titlar
a) Kva for fargar gav namn til dei tre tantene i Elsa Beskows kjende 

barnebok?
b) Kva slags farge fekk jula «without you», ifølgje Elvis Presley?
c) Kven song, og var kjend som, The man in black?
d) Kva for Spielberg-film fekk denne skodespelaren (sjå biletet) ein 

Oscar- nominasjon for? 
e) Kva er tittelen på Dag Solstads første roman, utgitt i 1969?
Britisk politikk
a) Kven er leiar for regjeringspartiet Liberaldemokratane?
b) Kva er det engelske namnet på parlamentskammeret som på 

norsk blir omsett med Underhuset?
c) Kven var britisk statsminister ved utbrotet av andre verdskrig?
d) Kva heitte den strengt religiøse politikaren og militærkomman-

danten som var med på å avrette kong Charles 1 i 1649 og gjere 
England til republikk?

e) Kva heitte Tony Blairs berykta kommunikasjonsrådgivar og «spin 
doctor» gjennom ni år?

Med sportsbakgrunn
a) Kva for idrett tok den seinare Tarzan-stjerna Johnny Weissmüller 

fem OL-gull i?
b) Kva for idrett hadde Ap-politikar og NRK-sjef Einar Førde fleire 

NM-medaljar i? 
c) Kven var noregsmeister i sprint, surrealistisk forfattar, aksjespeku-

lant og ikkje minst mesen for Edvard Munch?
d) I kva for idrett var NRK-kommentator Dag Erik Pedersen aktiv på 

høgt nivå?
e) Vinnie Jones har spelt i over 50 filmar, blant anna Lock, Stock and 

Two Smoking Barrels og X-Men: The Last Stand. Kva var han opp-
havleg kjend som?

Over elva
a) Kva for sjølvoppnemnd republikk aust for elva Dnestr er offisielt 

ein del av Moldova?
b) I kva for norsk by kan ein krysse Gamle Bybro og komme til 

Bakklandet?
c) Kva heiter elva som skil Noreg og Russland i Finnmark?
d) Eit dansk og eit tysk hertugdømme var i over 1000 år skilde av elva 

Eideren. Kva for tysk delstat består i dag av desse to hertugdømma? 
e) Kva for elv utgjer grensa mellom USA og Mexico frå El Paso i 

Texas til Mexicogolfen?

Tenker best på do

 – Hva jobber du med akkurat nå?
 – Jeg jobber mest med systemer for håndtering av avløpsvann, som best 
mulig utnytter og resirkulerer ressursene.

 – Hvor tenker du best?
 – På do. Og ellers får jeg en masse ideer gjennom foredrag, diskusjoner 
og ting jeg leser.

 – Hva er den viktigste fagboken i ditt akademiske liv?
 – Nå er det nok forurensingsforskriften og gjødselvareforskriften.

 – Hva er tabu i ditt fag?
 – Avløpshåndtering er delt i to «fagleire»: sentraliserte og desentraliserte 
løsninger. Det å innrømme at den andre leiren har noen poenger, er 
nok nesten tabu.

 – Hva skal til for å bli en god vann- og avløpsforsker?
 – Du bør ha evnen til å se teknologibruk og ressursforvaltning også i en 
sosial og kulturell kontekst.

 – Hvem er den beste læreren du har hatt?
 – Arild Vatn, professor i økonomi ved UMB. Han er kritisk til fagstoffet, 
samtidig som han er en god formidler og veileder.

 – Dersom du måtte velge deg et annet fagfelt, hva ville du falt ned på?
 – Kanskje noe i retning arealplanlegging eller dyrking av matvekster.

 – Om du var statsråd for forskning og høyere utdanning, hvilket en-
kelttiltak ville ha vært viktigst for deg å få gjennomført?

 – Jeg ville sett på hvordan de anvendte instituttene blir målt. Viktige 
oppgaver innen forvaltningsstøtte samt populærformidling blir i dag 
ikke anerkjent poengmessig.

 – Hvor var du EU-avstemningskvelden 1994?
 – Jeg var ennå ikke stemmeberettiget, men jeg var vel til og fra foran 
tv-skjermen.

 – Hva vil du lese mer av i Forskerforum?
 – Jeg liker å få innblikk i både andre stipendiaters og forskeres arbeid 
og å høre hva som skjer utenfor landegrensene.

Av Siri Lindstad

Ola Stedje Hanserud
Medlem nr. 40157638 i  
Forskerforbundet
Stilling: Forsker ved Bioforsk
Utdanning: Master of  
science, Universitetet for  
miljø- og biovitenskap (UMB)
Første jobb: Monitoring  
engineer i Kirkens nødhjelp 
Karrieremål: Nå planlegger 
jeg å starte opp en doktorgrad. 
Etterpå er målet å være en god 
og samfunnsnyttig forsker.

Svar:
Fargar
a) Grøn, brun og fiolett
b) Blå (Blue Christmas)
c) Johnny Cash
d) Purpurfargen (The Colour Purple)
e) Irr! Grønt!

Med sportsbakgrunn
a) Symjing
b) Friidrett (mellomdistanse)
c) Rolf Stenersen
d) Sykling
e) Fotballspelar

Britisk politikk
a) Nick Clegg
b) House of Commons
c) Neville Chamberlain
d) Oliver Cromwell
e) Alastair Campbell

Over elva
a) Transnistria (eller Pridnestrovie)
b) Trondheim
c) Grense Jakobselv
d) Schleswig-Holstein
e) Rio Grande (eller Rio Bravo)
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LEDER

Redaktør 
Kjetil A. Brottveit

Kampen om forskingstida
Korleis er forskingstida fordelt ved institusjonen 
din? Eg er viss på at mange vitskapleg tilsette 
ikkje kan svare på strak arm. Dei kan i så fall ha 
ein god grunn. Biletet er ikkje berre samansett, 
det er eit virvar. Det går fram av ei undersøking 
Forskerforbundet nyleg har gjort om fordeling 
av tid til forsking og utvikling (FoU).

Stutt om bakgrunnen: Fram til 2007 hadde 
universiteta og høgskulane ein sentral særav-
tale med Kunnskapsdepartementet. Denne 
regulerte løns- og arbeidsvilkår for vitskapleg 
tilsette. For Forskerforbundet var det ein føre-
setnad at eit referat frå avtaleinngåinga skulle 
fylgje avtalen. Her heitte det at hovudregelen 
var 50–50-fordeling av tid til forsking og un-
dervising ved universiteta og dei vitskaplege 
høgskulane. For høgskulane var tilhøvet 75–25 i 
favør undervising. Etter bortfallet av særavtalen 
vart det eit vakuum, og no er det fylt av eigne 
ordningar ved kvar institusjon.

Institusjonane har dei siste åra 
utforma ei rekkje særeigne og ikkje 
utan vidare innlysande ordningar 
for fordeling av forskingstid. No har 
Forskerforbundet skaffa eit oversyn 
over ordningane ved å spørje dei til-
litsvalde ved universitet, statlege og 
private vitskaplege høgskular samt 
akkrediterte statlege og private høg-
skular. Forbundet har fått inn svar 
frå 46 av 51 institusjonar. Fråveret 
av ein nasjonal politikk er tydeleg. 
Her kjem ein ikkje langt med ein firefeltstabell. 
Institusjonane har eit lappeteppe av ordningar 
med sentrale eller individuelle avtalar. Mange 
av dei tillitsvalde har hatt problem med å få 
oversyn over prinsippa som gjeld ved eigen in-
stitusjon. Er til dømes 
prinsippa avtalefesta? 
Er praktiseringa i tråd 
med prinsippa,  og 
konsekvent for heile 
institusjonen? Somme 
peikar på at fordelinga 
av FoU-tid kan variere 
ved ulike delar av insti-
tusjonen.

Kor mykje forsking publiserer du? Kva stil-
lingskategori har du? Kva fag tilhøyrer du? Svara 
kan avgjere kor stor del av arbeidstida du kan 
bruke til forsking. Ved seks av universiteta skal 
det vere lik fordeling mellom forsking og under-

vising – dei fire gamle universiteta, Universite-
tet for miljø- og biovitskap samt Universitetet i 
Stavanger (UiS). Men alt her tek det til å verte 
komplisert: Ved UiS er det retningslinene som til-
seier jamn fordeling. I 
praksis varierer kriteria 
for fordelinga mellom 
fakultet og institutt. 
Blant anna kan vitskap-
leg produksjon spele 
inn. Ved Universitetet 
i Nordland har nokre 
fag 50 prosent tid til for-
sking, andre ikkje. Ved 
Universitetet i Agder 
(UiA) varierer praksisen mellom fakultet og 
institutt. Minimumsdelen er 10 prosent, og for 
å få meir, vert publisering brukt som eitt av kri-
teria. Vidare kan ein få utvida forskingstid ut frå 

søking til spesielle prosjekt. Hausten 
2010 hadde Forskerforum ei større 
sak om overgangen frå høgskule til 
universitet. UiA-fyrsteamanuensis 
Tom Eikebrokk, som òg er medlem 
av hovudstyret i Forskerforbundet, 
uttalte då: – Vi har faktisk fått det 
verre med omsyn til forskingstid.

Universitetet i Tromsø er ein av 
mange institusjonar som fordeler 
etter stillingskategori. Til dømes 
har professorar, dosentar og fyrstea-
manuensar 47,5 prosent FoU-tid, 

fyrstelektorane har 27,5 prosent og universi-
tetslektorane 17,5 prosent. Ved dei vitskaplege 
høgskulane, som til dømes Noregs handels-
høgskule og Noregs veterinærhøgskule, er det 
vanleg at tilsette i professorat og fyrstestillingar 

har jamn fordeling av 
tid til forsking og un-
dervising.

Dei fleste høgskule-
tilsette har ikkje avta-
lefesta rett til FoU-tid, 
men fleirtalet av insti-
tusjonane har retnings-
liner for fordeling. Ved 
høgskulane finn ein 

stor spennvidde i fordelinga. Avdelingar og 
institutt har ulike praksisar, som er meir eller 
mindre avtalefesta og bindande. Nokre stader 
ser ein knapt ut til å vere sikra eit minimum. Ein 
må søkje og få tildelt tid. Variasjonane tykkjest 

å slå inn heilt ned på individnivå; der vanske-
lege avgjersler ligg i hendene på leiarar på ulike 
plan. Eg må leggje til ei situasjonsskildring eg 
elles finn slåande: FoU-tida er det som står att 

når andre «meir pres-
serande» oppgåver er 
utførde. Pluss kveldar 
og helger, sjølvsagt.

Kva kan ein lære av 
alt dette? Iallfall at for-
skingstida er eit knapt 
gode, som mange sta-
der er under press. 
Nokre garva vitskapleg 
tilsette har fått forverra 

vilkår etter organisasjonsendringar dei siste 
åra. Fyrsteamanuensis Ingunn Alne Hoell ved 
Høgskolen i Stord/Haugesund tilhøyrer neste 
forskargenerasjon. I ei sak på side 7 oppsum-
merer ho: – Når ein kjem som nyutdanna med 
doktorgrad til ein høgskole, får ein gjerne 100 
prosent undervisning. Det var eit sjokk å opp-
dage at eg ikkje fekk tid til FoU. Då er det ikkje 
enkelt å prøve å byggje opp ein forskarkarriere 
parallelt med undervisninga.

Ho føreslår at høgskular som konkurrerer 
om gode rekruttar kan bruke FoU-tid som trekk-
plaster. Då hamnar vi der vi ofte gjer, i påpeiking 
av stramme rammevilkår. At det kan løne seg 
å vere medviten om kva som står om FoU-tid 
ved underteikning av ein arbeidsavtale er iallfall 
eit godt tips. Elles er den enkelte i stor grad 
prisgjeven å få tak i eigne midlar – internt eller 
eksternt – som kan utløyse tid og rett til å forske.

Til slutt vil eg slå til med noko meir lesar-
rettleiing og eigenreklame: Både praktiske og 
filosofiske sider ved å få tid og høve til å forske 
er handsama i hovudsaka i dette nummeret på 
side 12–17, men den har de vel alt lese.

I dette nummeret startar vi òg ein serie fram 
mot forskingsmeldinga som skal kome neste år. 
Dette dokumentet legg overordna føringar for 
forskingspolitikken i neste stortingsperiode. 
Fyrste sak handlar om innovasjon, og er å finne 
på side 4. Vi oppmodar interesserte til å lese og 
tipse om kva vi bør ta opp. Sei gjerne frå om de 
har synspunkt på kva som bør inn i meldinga, 
og debattinnlegg er velkomne.

Ja, det er bladet sitt. Ha god lesing, god FoU-
tid og god seinvinter.

Fråveret av ein nasjonal 
 politikk er tydeleg.

Fou-tida er det som står att 
når andre «meir presserande» 
oppgåver er utførde.

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

Bidrag som trykkes honoreres med kr. 2000,–. Innlegg må være maksimum 2000 tegn. De blir ikke honorert.
Kronikker og debattinnlegg legges også ut på Forskerforum.no.
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Hva er god vitenskap?
Hva ledet til karakterfastsettelsen da psykologi- og psykiatrifagene ble evaluert? Størrelsen på forsker- 
gruppene og hvilket språk de publiserte på, spilte en diskutabelt stor rolle, mener kronikkforfatterne.

Vitenskap er en kreativ prosess som handler om 
å frembringe ideer og resonnementer, mens 
forskning omfatter datainnsamling, analyse og 
publikasjon. Vitenskap og forskning er vevd 
sammen, på ulike vis, i ulike fag. I noen fag er 

man avhengig av store 
forskningsgrupper for 
empirisk å utforske 
en vitenskapelig idé. 
Men spørsmålet er 
om all psykologisk/
psykiatrisk vitenskap 
er avhengig av store 
forskningsgrupper, 
og om vitenskapelig 
produksjon på norsk 
innen disse fagene er 
uten verdi. 

I 2011 ble norsk psy-
kologisk og psykiatrisk 
forskning evaluert av 
et internasjonalt ek-
spertpanel. Fagmiljø-
ene laget først samlede 
oversikter over sine ak-
tiviteter siden forrige 
evaluering, og etterpå 
møtte institutter og 
forskningsgruppele-
dere til samtaler med 
panelets eksperter.

Panel 6, Psychology 
and Psychiatry, vurderte 
52 forsknings grupper. 
NFR-evaluerin gen om-
fattet asp ekter ved or-
ganisasjon/ledelse, vi-
tenskapelig produksjon 
og kvalitet, ressurstil-
gang, opplæring, mo-
bilitet, karriereveier og 
forskningssamarbeid.  
Rapporten ble offent-
liggjort 17. november 

2011. Her fikk hver enkelt gruppe «karakter» og 
en kvalitativ omtale.

Vi ønsker å rette søkelys mot hva som ledet til 
karakterfastsettelsen. Vi forventet at vitenskape-
lig produksjon (artikler, bøker og bokkapitler) 
ville være den viktigste faktoren i denne vurde-
ringen. Men NFR-rapporten oppgir også andre 
relevante kvantitative mål, som for eksempel 
gruppestørrelse og antallet vitenskapelige per-
soner i ulike stillingskategorier.

Gruppene ble bedømt på en skala fra 1 
(weak) til 9 (excellent). Rapporten skilte ikke 
mellom nivå 1- og nivå 2-publikasjoner. Det 
ble ikke gjort forskjell på bokkapitler og bøker 
(en kategori som derfor kan være meget vid). 
I tillegg var ikke alle data for alle forsknings-
gruppene like entydig rapportert. De kvalita-
tive vurderingene panelet gjorde, er det ikke 
grunnlag for å tallfeste, og de faller derfor 
utenfor målsettingen for vår artikkel. Hen-
sikten her er kun er å se om de kvantitative 
parametrene på gruppenivå spilte en rolle for 
karakterfastsettelsen (det er ikke tatt hensyn 
til forskjeller i bidrag fra medlemmer i en-
keltgruppene).

Som Tabell 1 viser, finnes psykiatrisk og 
psykologisk forskning her til lands på alle kva-
litetsnivåer fra 1-9, og fordelingen er normal. 
Karakteren for de evaluerte institusjonene va-
rierer fra 3,4 til 6,0.

Som instituttledere ved Universitetet i Bergen 
(UiB) er vi særlig interessert i hvordan vår egen 
institusjon ble vurdert. Av de 16 gruppene fra UiB 
er 14 tilknyttet Det psykologiske fakultet (DPF). 
Når vi sammenligner disse 14 gruppene med de 
andre, finner vi ingen forskjell i karaktergjen-

nomsnittene, men DPF-gruppene er mindre 
målt i antall ansatte (10 vs. 19). DPF-gruppene 
publiserer like mange artikler (4,3 og 5,1) og like 
mange nasjonale artikler som gjennomsnittet for 
de andre institusjonene. I tillegg ble det fra DPF 
publisert like mange bokkapitler/bøker som for 
de andre institusjonene (1,4 vs. 1,3).

DPF-gruppene ble vurdert på hele skalaen 
fra 1 til 9. Figur 1 viser data fra de tre aktuelle 
psykologiske instituttene ved DPF; Institutt 
for biologisk og medisinsk psykologi (IBMP), 
Institutt for Klinisk Psykologi (IKP) og Institutt 
for samfunnspsykologi (ISP).

Det er få forskjeller mellom de tre institut-
tene; omtrent like stor publikasjon i interna-
sjonale fagfellevurderte tidsskrifter og like stor 
produksjon av bøker og bokkapitler, men IKP 
har betydelig høyere produksjon av publikasjo-
ner i nasjonale tidsskrifter pr. ansatt enn de to 
andre instituttene. Det er også stor forskjell på 
de tre instituttene når det gjelder gruppestør-
relse og oppnådd karakter; IBMP har dobbelt 
så store forskningsgrupper som de to andre 
instituttene, og IBMP fikk høyest karakter. Dette 
tyder på at karakter er avhengig av forsknings-
gruppenes størrelse.

Vi vurderte derfor hele materialet (alle de 
54 forskningsgruppene i Panel 6) en gang til 
for å se på sammenhenger mellom karakter og 
de andre målene i rapporten. Det viste seg at 
det var en betydelig korrelasjon mellom grup-
pestørrelse og karakter (.49), og mellom antal-
let internasjonale publikasjoner pr. person og 
oppnådd karakter (også .49). Ingen av de andre 
målene hadde signifikante korrelasjoner med 
den tildelte karakteren.

«Det var en betydelig korrelasjon mellom 
gruppestørrelse og karakter.»

KRONIKK

av Svein Larsen,
instituttleder ved 
Institutt for Sam-
funnspsykologi

Per Einar Binder,
instituttleder ved 

Institutt for klinisk 
psykologi

Helge Nordby,
instituttleder ved In-
stitutt for Biologisk 

og Medisinsk Psyko-
logi, alle ved UiB
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Vi gjorde derfor en regresjonsanalyse, hvor 
vi brukte de uavhengige målene gruppestørrelse, 
internasjonale artikler pr. medlem i gruppen, 
norske artikler pr. medlem og bøker og bokkapit-
ler pr. medlem i gruppen for å studere i hvil-
ken grad de spilte en rolle for den oppnådde 
karakteren. Det viste seg at det var to, og kun 
to, variabler (gruppestørrelse og antallet in-
ternasjonale publikasjoner pr. person) som 
signifikant predikerte karakterutfallet, og 57 
prosent av karakteren ble forklart ved disse 
to variablene.

Oppsummert viser resultatene altså at det 
kun er gruppestørrelse og antallet internasjo-
nale artikler pr. person som spiller en rolle for 
kvaliteten på forskningsgruppen uttrykt ved 
den gitte karakteren. Publisering på norsk og 
det å skrive bøker og bokkapitler er helt uten 
betydning. 

Selvsagt fortjener de gode forskningsgrup-
pene all heder og ros. Samtidig er det usikkert 
om alle grupper som er bedømt som mindre 
gode, har fortjent sin karakter. Vi antar at det 
kan foregå mye god vitenskap også i små mil-
jøer; her kan man utvikle ideer, kreativitet og 
resonnementer, aktiviteter som gjerne er helt 
gratis og kan foregå i enerom eller sammen 
med andre over et glass eller en kopp kaffe. 
Forskning («research») er å gjøre disse ideene 
og tankene om til forskbare størrelser og å gjen-
nomføre datainnsamling, analyser og publika-
sjon. Forskning er ikke gratis; det er kostbart. 
Vi har derfor mistanke om at det er forskning 
og ikke vitenskap som ble vurdert i den forelig-
gende rapporten fra Panel 6.

Det synes også å bli tatt for gitt at det å pu-
blisere på norsk har liten vitenskapelig verdi. 
Men det er i det minste tenkelig at praksisnære 
fag som hviler på norskspråklig kommunika-
sjon med ulike brukere, også trenger å utvikle 
et norsk fagspråk, og det er også tenkelig at 
lokale faglige diskusjoner trenger å bli tilført 
forskningsbidrag. I tillegg er det vår erfaring 
at det finnes norskspråklige tidsskrifter med 

strenge fagfelleprosesser. Selv om vi mener at 
en universitetsforsker både bør og skal publi-
sere internasjonalt, fremstår det som bemer-
kelsesverdig når norskspråklig publisering i den 
foreliggende rapporten blir vurdert nærmest 
ekvivalent med ikke-forskning. Dette er i reali-
teten å innta et forskningspolitisk standpunkt 
med vidtrekkende konsekvenser.

En samlet presse har presentert forsknings-
rådsevalueringen som at norsk forskning har 
fått «karakterene» sine, uten at vi har sporet 

nevneverdig problematisering av premissene 
for karaktersettingen. Det er sunt fra tid til 
annen å bli vurdert utenfra, og selvsagt har 
våre forskningsfelt et stort forbedringspoten-
sial, men vi er usikre på om de kriteriene som 
påviselig var grunnlaget for karakterfastset-
telsen, kaster lys over hvor dette potensialet 
ligger. Dersom kvalitet er mengde, teller stør-
relsen. Hvis ikke er tiden kanskje moden for 
en debatt om kvalitet i vitenskap og forskning 
basert på verdier.

 Weak Weak  Fair Fair to Good Good to Very Very good Excellent Snitt
  to fair  Good  very good good to excellent 

UiB 2 1 3 2 2 2 3 0 1 4,6
NTNU 2 0 1 3 2 0 0 0 0 3,4
UiO 0 0 3 2 5 1 2 0 2 5,3
UiT 0 0 1 1 3 1 0 0 0 4,7
Andre 0 0 0 1 1 3 1 1 0 6,0
Total 4 1 8 9 13 7 6 1 3 4,8

Kategorien «andre» omfatter institusjoner utenfor universitetene. 

Tabell 1: Karakterer og institusjoner

20

15

10

5

0

Figur 1: De tre aktuelle psykologiske instituttene ved UiB

Internasjonale 
artikler pr. ansatt

Nasjonale 
artikler pr. ansatt

Ant. bokkapitler/
bøker

Karakter Absolutt ant.
ansatte
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Historikarfaget er, synest det for 
meg, ved sida av litteraturvitskapen 
den norske disiplinen som har den 
største førekomsten av skribentar 
med ein leseverdig, velformulert 
sakprosa. Kva grunnen kan vere, 
er ikkje godt å seie. Den språklege 
gullstandarden Jens Arup Seip sette, 
gjer nok sitt. Men kanskje er det nett-
opp den språklege omarbeidinga av 
språkleg materiale – som dei deler 
med litteraturvitarane – som skapar 
eit større språkleg register enn hos 
skribentar i mange andre disiplinar?

Professor Anne Kristine Bør-
resens bok om professor Johan 
H.L. Vogt gjer ikkje skam på his-
torikarlauget. Frå første setning 
vert Vogt – grunnleggjaren av den 
fysikalsk-kjemiske petrologien inn-
afor geologien, først med sete ved 
Universitetet i Oslo, deretter ved 
NTH – portrettert med fin språkleg 
strek, som står godt til bileta og 
teikningane som elles pregar boka.

Forteljargrepet er konvensjonelt 
historiebiografisk – kronologisk og 
vidsynt. Kronologien styrer fortel-
jinga frå fødselen i 1858, gjennom 
oppveksten som legeson i Tvede-
strand, med røter i embetsstanden, 
gjennom studieår og professorgjer-
ning, fram til han døydde som eme-
ritus i 1932, 74 år gammal. Vidsynet 
viser seg gjennom skildringane av 
særdraga ved dei institusjonane Vogt 
vart prega av. Skuletida var omkransa 
av lov om almueskoler, gymnasåra av 
realartiumen sitt gjennombrot, uni-
versitetsåra av særdraga ved Det Kgl. 
Fredriks Universitet og etableringa 
av NTH. Vogts rolle som konsu-
lent for industrien var omkransa av 
breiare utviklingstrekk i bergverksin-
dustrien og dobbeltrolla som indus-
tri- og vitskapsbyggjar av dei politiske 
stridane om nasjonal eigarskap og 
universitetspolitikk – dei sistnemnde 
i ei tid då professortilsetjingar var 
stortingspolitikk.

Eit av særmerka ved boka er 
den detaljerte skildringa av vit-
skapleg praksis, tynnslipsmikro-
skopering, slaggstudiar, pendlinga 
mellom laboratorium, og feltar-
beid – dei sistnemnde gjerne for 
NGU i arbeidande sommarferiar – 

ved nordnorske marmorleie, jern-
malmen i Dunderdalen. Pendlinga 
mellom teori og praksis, men også 
det tette sambandet mellom dei, 
og dermed synleggjeringa av det 
vitskaplege støtteapparatet, som 
vaktmeisteren si sentrale rolle i 
laboratoriet, er skildra. I tillegg 

får vi høyre om pendlinga mellom 
inn- og utland, opphald ved Stock-
holms Högskola, Bergakademiet i 
Freiburg og på internasjonale kon-
feransar og om pendlinga mellom 
vitskap, teknologi og industribyg-
ging. Vitskaparen Vogt (Børresens 
ord) var akademisk kosmopolitt 
og industriell nasjonalist: Kunn-
skapen vart utvikla og spreidd i eit 
internasjonalt nettverk av vitskaps-
menn, men bruken av han hadde 
eit nasjonsbyggjande føremål.

Eit anna særmerke er merk  - 
s emda ho gjev familiemannen Vogt. 
Tilhøvet til kone og barn er formidla 
gjennom brev og skildringar av den 
sosiale strukturen i embetsmanns-
familien. Hustrua Abigael sitt ar-
beid – sylting, safting, administra-
sjon av kokke- og stuejenter – får ein 
sentral plass, likeins diskusjonar i 
kvinnebladet Husmoderen. Tidsskrift 
for hus og hjem. 

Kva grunngjev så valet av fami-
lien som analyseobjekt i eit studium 
av ein mann som først og fremst er 

kjend og analytisk interessant fordi 
han lekamleggjer relasjonen mel-
lom naturvitskaplege og industrielle 
endringsprosessar? Sluttkapitlet 
gjev eit svar: Heimen var ein økono-
misk, vitskapleg og kulturell ressurs 
i karrieren, ikkje berre oppvekst-
familien, men også den han stifta 
og levde i. Er grunngjevinga for det 
siste haldbar? Tja. For biografien 
til og om akkurat denne mannen: 
Ja. For analysen av det han fekk til 
som offentleg person: Neppe. Sva-
ret på det kontrafaktiske spørsmålet 
– kunne den same Vogt klart det 
same utan å ha stifta familie? – er 
truleg, for ein gongs skuld, eintydig.

Den samfunnsteoretiske relevan-
sen til dette faghistoriske bidraget er 
indirekte. Boka tek ikkje opp breiare 
teoretiske problemstillingar, men 
materialet ligg der, ferdig analysert, 
på eit detaljert og presist nivå for den 
som skulle ha slike interesser.

Børresen har teikna eit fint por-
trett av eit liv som er samanheng-
ande i så mange tydingar av ordet. 
Det får meg til å tenkje på kontrasten 
til Arthur Omres splintra liv, skildra 
i ein av dei beste norske biografiane 
eg har lese, Espen Søbyes Ingen vei 
hjem, og på det samanhengande nar-
rativet som dominerer biografisjan-
geren. Ikkje ein gong splintra liv vert 
gripne i eit splintra språk. Som turist 
og forskar i Paris vanka Vogt på Café 
de la Régence, også ein stamstad 
for samtidige som Edvard Munch, 
Knut Hamsun og Arne Garborg – 
alle prega av Nietzsche, apologeten 
og forløparen for samanbrotet av 
den samanhengande forteljinga.

I relasjonen til desse to områda, 
dei samfunnsteoretiske og litterære 
utviklingslinene dei siste hundre-
åra, er den historiefaglege kontinui-
teten boka står i, mest slåande. Vogt 
ville nok lese boka med interesse, 
nikka her og der, smilt av ettertida 
sin dom, kanskje opponert her og 
der – men forstått klart kva han 
opponerte mot. Så også med Ernst 
Sars. Børresen høyrer til ved Vogts 
og Sars bord – ikkje hos dei andre. 
Men det er ei anna skål. 

Av Oddgeir Osland

Nasjonal kosmopolitt
presist om vitskapleg praksis.

Vesentlige mangler 

Thomas Ugelvik og  
Iver B. Neumann (red.)
Mat/Viten. Tekster fra  
kunnskapens kjøkken
Universitetsforlaget, 2012
238 sider
Veil. pris: kr 309

Je g  m e r k e r 
det underveis, 
at det er noe 
merkelig med 
denne  boka 
om mat. Kan-
skje er det bare 
omslaget, ten-
ker jeg, siden 

bildet av frukt og grønt-mannen 
til Arcimboldo (du vet, han med 
bokstavelig talt pærenese og eple-
kinn) kjennes noe datert, selv om 
det er ment humoristisk. Men det 
er ikke her hunden er begravd.

Det er heller ikke tematikken i de 
ni artiklene i seg selv. Noen av dem 
er riktignok noe forutsigbare, men 
andre er svært interessante og tidvis 
originale. Etter en kort introduksjon 
fra redaktørene går vi tilbake i his-
torien til steinalderens kosthold. Vi 
bringes derfra til det rotnorske, og 
siden til det skjønnlitterære, mat-
bordet. Så er turen kommet til Runar 
Døving. Han beskriver hvordan vårt 
syn på sauen endrer karakter og navn 
avhengig av hvor nært den befinner 
seg gapene våre. Vel og bra! Fine 
og poengterte er også artiklene om 
fengselsmat og strategisk diplomat-
mat. Et av høydepunktene er etter 
min mening Knut Stene-Johansens 
kobling av mat til Freud, sanselighet 
og begjær. Lekent og drivende skre-
vet. Til slutt får to romankarakterer 
anmelde herligheten, etter Hylland 
Eriksens analyser av oppvasken. Det 
er ryddig, velstelt og dannet.

Men er det ikke en del temaer 
som mangler? Hvor er artikkelen 
om kontroll over matspisingen, 
eller sykdommer knyttet til mat? 
Hvor er artikkelen om matmangel, 
sult og grunnleggende skjevforde-
ling i en global målestokk? Hvor er 
artikkelen om matvareindustrien, 
pengestrømmene og mat som 
kastes? Disse perspektivene er 
marginalisert eller utelatt i boken. 
Universitetsforlaget har altså valgt 
å utgi en artikkelsamling om mat/
viten der forskere og forfattere gir 
sine analyser rundt temaer som 
vil favne bredt i tid og rom, nesten 
blottet for perspektiver som oppo-
nerer mot mainstream.

bøker

Anne Kristine Børresen
Bergtatt. Johan H.L. Vogt –  

professor, rådgiver og familiemann
Unipub, 2011

368 sider
Rettl. pris: kr 375
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Matstoff er for lengst blitt salg-
bar vare. Det selges blant annet 
av TV-kokker, matspaltister og re-
staurantanmeldere. Det kan synes 
som om det er denne trenden ar-
tikkelforfatterne har kastet seg på. 
Inntrykket forsterkes ytterligere 
av at det utelukkende er mann-
lige bidragsytere. Eller, vent litt, 
det er faktisk én kvinne. Den fik-
tive skikkelsen Cordelia Emerson. 
Hun er skapt av forfatter John Erik 
Riley, og har til og med fått navnet 
sitt på bokomslaget. Det har hun 
derimot ikke fått i innholdsforteg-
nelsen eller i forfatteroversikten 
inni boka. Har noen oppdaget den 
bedrøvelige kjønnsbalansen litt for 
sent i trykkeprosessen?

Det er ikke nytt at også aka-
demia styres av trender, eller at 
kunnskapsformidling påvirkes av 
generell samfunnsinteresse. Det er 
dessuten utelukkende av det gode 
at menn inntar kjøkkenet. Ikke 
desto mindre: Når menn alene skal 
ha definisjonsmakten når kunn-
skapen om mat skal skrives, gir det 
et lite troverdig bilde av saksfeltet. 
Skal man først gi akademias tilsnitt 
til trendene, bør man skaffe seg 
nødvendig bredde i kompetanse og 
erfaring, særlig når man inkluderer 
ord som viten og kunnskap i bokens 
tittel. Ellers blir det bare merkelig.

av Ragnhild Fjellro

Fagleg nullpunkt

Lisbeth F. Holter Brudal
Om bevissthet. Psykologi, mind-
fulness, science fiction, nær-døden-
erfaringer, kosmisk bevissthet.
Fagbokforlaget, 2012
240 sider
Veil. pris: kr 349

Om bevis s thet 
handlar om med-
v i t s t i l s tandar 
som går utover 
dei normal vit-
skapen an er kjen-
ner som verke-
lege, til dømes 

nær-døden-opplevingar. Boka er 
teoretisk og metodisk syltynn, og 
tolkingane djupt spekulative.

Holter Brudal tek for seg det 
ho kallar «endrede bevissthetstil-
stander» som (ifølgje henne) kan 
oppstå hjå astronautar på måne-
ferd, hjå folk som er under hyp-
nose, hjå kvinner under og etter 
ein fødsel, og ikkje minst hjå folk 
som er like ved å døy, men som 
overlever. 

Ho seier at det trengst holis-
tiske forklaringsmodellar for å 
forstå endra medvitstilstandar. 
«Vi er noe mer enn tallene blod-
trykksmåleren viser oss. Ja – hva 
mer er vi? Er vi en del av en global 
og planetarisk bevissthet?» Svaret 
hennar er ja. Ho meiner moderne 

menneske er så fragmenterte at 
me i liten grad anerkjenner dette, 
og alt kjem av det mekanistiske 
verdsbiletet til Isaac Newton.

Ho grunngjev ikkje denne fun-
damentale kritikken av moderne 
rasjonalitet. Også teoriar som støt-
tar opp under den alternative for-
ståinga hennar av medvit, vert be-
handla med harelabb. Blant anna 
vert Husserls fenomenologi brukt 
til støtte for at folk kan ha intuitive 
forståingar av eit fenomen, men 
utan at denne komplekse teorien 
vert forklart.

Hjerneforsking vert brukt like 
overflatisk. Ho skriv at «evnen til å 
leve seg inn i et annet menneskes 
sinn er forankret i et spesielt om-
råde i hjernen: speilnevronene», 
og det er faktisk alt ho har å seia 
om saka. Det verkar ikkje som ho 
skjønar at påstandane krev grundig 
underbygging fordi dei er kontro-
versielle og komplekse. Dette er 
ytst kritikkverdig. Ho har trass i 
alt doktorgrad frå Det medisinske 
fakultet ved Universitetet i Oslo, 
og vert framstilt som ein erfaren 
forskar.

Når ho bruker vitskaplege kjel-
der, tek ho dei alltid til inntekt for 
sitt eige syn. Ho siterer frå ei rus-
sisk undersøking av endra medvit 
hjå kvinner som nettopp har født, 
og fortel at 12,9 prosent svarte be-
kreftande på påstanden «I felt an 
almost ’telepatic’ contact with my 

child». Det er talande at det kritiske 
blikket hennar på metoden dreier 
seg om at det kan vera ei under-
rapportering av positive svar, men 
ikkje at spørsmåla er leiande, og 
at kvinnene som svarer, nettopp 
har født og kanskje ikkje orkar å 
tenkja så nøye over kva ein forskar 
spør om.

Ho diskuterer moglege motfø-
restellingar mot folks forteljingar 
om nær døden-opplevingar, men 
det viser seg ikkje overraskande at 
ho avviser dei alle saman. Holter 
Brudal har ingen sunn skepsis til 
dei fenomena ho undersøkjer, mo-
tiva til forskarane ho siterer, eller 
relevansen av eksempla ho bruker. 

Boka er spekka med populær-
kulturelle referansar som liksom 
dokumenterer den tidlause er-
faringa av alternative medvitstil-
standar. Slageren «Fly me to the 
moon» vert brukt som dokumenta-
sjon på lengselen etter ei ny verke-
legheitserfaring. Populariteten til 
science fiction-filmar som E.T. og 
Star Wars vert brukt som belegg 
for det same.

Medan eg les, får eg heile tida 
assosiasjonar til skrivestilen i Det 
Beste på 1970-talet. Det er skuf-
fande at Fagbokforlaget gjev ut ei 
bok som er så fagleg svak.

av Lars Nyre

Nye bøker av forskere
Thomas Hylland Eriksen 
og Dag O. Hessen
På stedet løp
Aschehoug, 2012
256 sider
Veil. pris: kr 369

I den biologiske evolusjonen må 
alle individer være i konstant 
utvikling. Alle andre utvikler 
seg, og dermed må en forbedre 
sine ytelser bare for å bli stående 
på stedet hvil. Dette prinsippet 
gjelder ikke bare i naturen, men 
ifølge denne boka også i marke-
det, idretten og sosiale relasjoner. 
Hylland Eriksen er professor i 
sosialantropologi, mens Hessen 
er professor i biologi, begge ved 
Universitetet i Oslo.

Elef Nesheim
De heftige årene. Norsk moder-
nisme 1956–68
Unipub, 2012
120 sider
Veil. pris: kr 249

Modernistisk musikk av kompo-
nister som Stravinskij og Bartók 
ble nesten ikke framført i Norge 
før slutten av 1950-tallet. Da åpnet 
slusene seg, og konflikten mel-
lom tradisjonalister og moder-
nister i Norge økte i intensitet. 
Forfatteren beskriver denne mu-
sikkhistoriske perioden og gir 
samtidig eksempler fra litteratur, 
teater og bildekunst. Nesheim er 
professor i musikkhistorie ved 
Norges musikkhøgskole.

Cora Alexa Døving og  
Berit Thorbjørnsrud (red.)
Religiøse ledere. Makt og avmakt i 
norske trossamfunn
Universitetsforlaget, 2012
248 sider
Veil. pris: kr 329

Hvor mektige er islamske imamer 
og katolske prester i dagens Norge? 
I denne boken analyserer forfat-
terne religiøse lederes maktposi-
sjoner i ulike trossamfunn – blant 
andre Den norske kirke, pinsebe-
vegelsen, sunni- og sjiamenighe-
ter. Døving er forsker ved Senter 
for studier av Holocaust og livs-
synsminoriteter. Thorbjørnsrud er 
førsteamanuensis ved Institutt for 
kulturstudier og orientalske språk, 
Universitetet i Oslo.

Thor Bjørn Arlov
Den rette mann. Historien om 
Sysselmannen på Svalbard
Tapir forlag, 2011
446 sider
Veil. pris: kr 400

Da Norge overtok suvereniteten 
over Svalbard i 1925, ble det sam-
tidig innført en egen adminis-
trasjonsordning for øygruppa. 
Sysselmannen har samme myn-
dighet som en fylkesmann, men 
er samtidig politimester og har 
rettslige funksjoner. Boka følger 
sysselmannskontoret fra starten 
og fram til i dag. Thor Bjørn Arlov 
er førsteamanuensis II i histo-
rie ved Universitetssenteret på 
Svalbard.
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DEBATT

HØGSKOLEFORSKNING: Jeg likte 
hovedoppslaget i siste utgave av 
Forskerforum, «Distriktspolitiske 
høgskolar». Det var en interes-
sant artikkel om et viktig tema. 
Jeg synes også min arbeidsplass, 
Høgskolen i Lillehammer (HiL), 
ble presentert godt og fint! Deri-
mot mener jeg at måten artikkelen 
inviterer til å diskutere spørsmålet 
om hvor forskning skal finne sted, 
på, ikke er heldig.

Dag O. Hessens utsagn i artik-
kelen om at forskning ikke skal 
være breddeidrett, er helt riktig. 
Det bør heller ikke være provo-
serende. Det er jo det vi lærer i 
doktorgradsutdanningen – som 
forsker skal du strebe etter den in-
ternasjonale forskningsfronten, og 
dette gjør du ved bl.a. å publisere 
i internasjonale tidsskrifter. Men 
er det at forskning foregår spredt 
på flere læresteder, grunnlag for å 
sammenligne den med breddei-
drett? 

Når Hessen sier at det kanskje 
publiseres for mye i dag, kan også 
det være et mulig poeng. Som 
ung forsker synes jeg det er spen-
nende og fantastisk artig å nå fram 
i internasjonale fagfellevurderte 
tidsskrifter. Systemet rundt ph.d.-
utdanningen og videre karriereløp 
er i praksis allerede etablert for å 
fortsette denne utviklingen i ret-
ning av mer og mer publisering. 
Om det er for mye publisering eller 
ikke, kan jeg ikke svare på, men et 
poeng er å få det man publiserer, 
diskutert og formidlet bredere. 
Dette aktualiserer etter mitt syn 
undervisning som formidlingsa-
rena, for det er her møtepunktene 
for gjensidig læring og refleksjon 
mellom forskere og studenter 
skjer. Når forskning foregår også 
ved små læresteder, må vi forvente 
og kreve at dette styrker den fors-
kningsbaserte undervisningen, og 
at forskerkompetansens styrke og 
betydning i undervisnings- og læ-
ringsprosessen som studentene 
har ved HiL og andre læresteder, 
blir opprettholdt og videreutviklet.

Spissformuleringer som sam-
menligningen med idretten eller 
masseproduksjonen bidrar lite 
til å få fram sammenhenger som 
etter mitt skjønn er helt nødven-

dige å belyse når veien videre i 
Forsknings-Norge diskuteres. Et 
åpenbart spørsmål med tanke på 
fordeling av forskningsressurser er 
om alle typer forskning kan og bør 
behandles under ett. Artikkelen 
inviterer ikke til å drøfte spørsmå-
let om lokalisering av forskning 
mer differensiert ved å ta hensyn 
til ulike fag og disipliners ressurs-
behov i forskningen. Hvis det er 
sånn at medisinsk og biologisk 
forskning trenger – la oss gjette – 
fire ganger så mye ressurser som 
forskning innen samfunnsviten-
skap og humaniora, er det strengt 
tatt de to førstnevnte vitenskapene 
som trenger sentralisering, mens 
de andre ikke trenger det, eller 
i hvert fall ikke i samme grad. 
Dette styrkes av at kommunika-
sjonsformene i dag er slik at for 
eksempel det å ha internasjonale 
kontakter ikke er avhengig verken 
av en sekretær, en faksmaskin eller 
en telegraf i nærheten, men kan 
etableres og opprettholdes ganske 
lett fra både Lillehammer, Oslo, 
Tromsø etc. 

Så er det slik at universitetsi-
deen, der en stor faglig bredde er 
integrert i og representert av en 
institusjon, fortsatt er et ideal. 
Hvordan er det med breddeuni-
versitet og forskning rundt om 
i verden? Hvordan er det med 
mindre, faglig noe spesialiserte 
institusjoner? Hva er egentlig et 
godt utgangspunkt for gode, ro-
buste, produktive forskningsmiljø? 
Innen de fag og forskningsfelt jeg 
kjenner best, er den sentrale ut-
fordringen å fremme arenaer og 
kultur for grundig og god faglig 
kritikk. Er det noen sammenheng 
mellom institusjonsstørrelse og 
disse faktorene?

Den skillelinjen som er sentral 
i Forskerforums artikkel, mellom 
praksisrettet forskning ved høg-
skoler og grunnforskning ved uni-
versitetene, rimer ikke godt med 
virkelighetsbildet for forskning 
i Norge. Dette skillet er ikke re-
flektert i praksis. Universitetet 
får penger til å drive policyorien-
tert og praksisnær forskning, og 
i høgskolesektoren drives det his-
torieforskning og grunnforskning 
innen internasjonale studier så vel 

som innen kulturfeltet. Realitetene 
i Forsknings-Norge er sammen-
satte, og diskusjonen om framtidig 
prioritering av forskningsressurser 
må ha denne realiteten som noe av 
sitt utgangspunkt.

Kirsti Stuvøy, 
førsteamanuensis 

i internasjonale studier, 
Høgskolen i Lillehammer

Alle fagfelt 
i same båt?
RAMMEVILKåR: Dag O. Hessen 
avviste i Morgenbladet 27. januar 
at endringar i forskingsregimet har 
gått hardare ut over humaniora enn 
andre fagfelt. Det «foregår [ikke] en 
massiv overflytning av ressurser» 
frå humaniora til naturvitskapa-
ne, seier han, og peikar på at både 
kjemi, fysikk og biologi har hatt 
nedgang i stillingstalet ved Uni-
versitetet i Oslo. Akademia har eit 
felles problem, meiner Hessen; det 
er «fri vitenskapsutøvelse» som har 
det vanskeleg «i et regime stadig 
mer preget av produksjonsmål, 
hvor akademias utøvere av grunn-
forskning alle er i samme båt». 

Hessen har to gode poeng: 
Grunnforsking er pressa i alle 
fag, og det er i liten grad slik at 
universiteta finansierer oppbyg-
ging av realfag med nedskjering 
av humaniora. Likevel er det heilt 
misvisande å seia at humaniora og 
dei andre fagfelta er i same båt, for 
dei faste universitetsstillingane er 
berre ein liten del av biletet. 

For det fyrste har dei andre 
fagfelta omfattande forsking i næ-
ringslivet, medan det er vanskeleg 
å få til det i humaniora, fordi vi 
forvaltar ein type kunnskap som 
det er lite pengar i. Sant nok er næ-
ringslivsforskinga fyrst og fremst 
anvend forsking, men ho er likevel 
i høg grad med på å halde i hevd 
og utvikle kunnskapsbasen, og ho 
utgjer ofte ein viktig del av det to-
tale fagmiljøet.

For det andre har dei andre 
fagfelta i regelen meir enn kom-
pensert inndregne faste stillingar 

med prosjektfinansiering. Den 
store endringa av rammene for 
forsking som har skjedd i vår 
tid, er ikkje overføring av ressur-
sar mellom fagområde på uni-
versiteta, men avsetjing av store 
midlar til prosjektfinansiering 
parallelt med nedskjering av faste 
stillingar. Dét er det store biletet, 
nasjonalt og internasjonalt, og det 
viser seg at andre fagområde kla-
rer å byggje opp og halde i gang 
store forskingsmiljø på ei slik pro-
sjektfinansiering. For den enkelte 
forskaren er det sjølvsagt trasig å 
ha finansiering frå år til år i staden 
for fast stilling, men det er betre 
enn ikkje å ha finansiering, og for 
faget er det viktigaste at mange 
forskarar klarer å livnære seg. I 
humaniora er prosjektfinansierte 
forskingsmiljø sjeldsynte unnatak, 
og må nødvendigvis vera det, gan-
ske enkelt fordi ein forsvinnande 
liten del av forskingsmidlane er 
avsette til humaniora, både her og 
i utlandet.

Der dei andre fagfelta har fleire 
bein å stå på enn akademia, og 
når desse andre beina til dels er 
sterkare, står og fell humanistisk 
forsking med dei få stillingane på 
universitet og høgskular.

Eldar Heide, 
Senter for mellomalderstudiar,  

Universitetet i Bergen

Mål for tildeling må 
styre metode
FORSKNINGSRåDET: I et innlegg 
i Forskerforum nr. 2/12, publisert 
på Forskerforum.no 9. februar, et-
terlyser professor Erling Moxnes en 
endring av hvordan prosjektsøkna-
der vurderes og rangeres. Han vil 
at forskerens tidligere produksjon 
skal veie tyngre ved tildeling av 
midler, mens selve søknaden skal 
tillegges mindre vekt.

Vi setter pris på innspill til 
hvordan bevilgningssystemet kan 
bli enda mer treffsikkert enn i dag. 
Hvordan man skal veie meritter 
og prosjektforslag er en viktig 
problemstilling, og her er vi åpne 

Topp og bredde
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for ideer som Moxness fremset-
ter. Spørsmålet er om hans mo-
dell er anvendelig for alle de ulike 
målsettingene som skal ivaretas 
ved tildelinger av prosjektmidler. 
Metode må velges ut fra hva som 
er målsettingen ved den enkelte 
tildeling. Ønsker man størst sik-
kerhet for publiserbare resultater? 
Eller ønsker man å stimulere ba-
nebrytende forskning hvor risi-
koen for feiling nødvendigvis er 
større? Eller vil man treffe de beste 
og mest lovende unge forskerne? 
Eller ønsker man å bygge volum av 
stipendiater og forskningsmidler 
rundt de mest meritterte og sikre 
«leverandører» av forskningsre-
sultater?

Ulike virkemidler i Forsknings-
rådets portefølje har ulike mål, og 
metode for tildeling må velges 
deretter. En av Forskningsrådets 
sentrale ordninger for å tildele 
forskningsmidler er Fri prosjekt-
støtte – FRIPRO. Vi har nå fått 
styrket dette virkemiddelet og har 
satt i gang en diskusjon om hvor-
dan vi kan utvikle det videre. Vi ser 
spesielt på tre problemstillinger: 
Hvordan kan vi bygge opp under 
talentfulle unge forskere som ikke 
kan skilte med imponerende me-
ritter? På hvilke måter finner vi i 
større grad enn i dag de dristige 
og banebrytende prosjektene? 
Og hvordan sikrer vi at de beste 
tverrfaglige prosjektene kommer 
gjennom i våre prosesser? Disse 
spørsmålene vil vi arbeide videre 
med i sammenheng med en ek-
stern evaluering av FRIPRO som 
Forskningsrådet nå har satt i gang. 
Resultatene av denne vil foreligge 
i løpet av våren.

Vi er lydhøre for innspill fra 
Moxness og andre om mulige 
metoder for å støtte den beste og 
mest nyskapende forskningen fra 
forskere i ulike stadier i sine kar-
rierer. Vi ønsker derfor å invitere 
til en åpen debatt om innretnin-
gen på FRIPRO når evalueringen 
foreligger.

Arvid Hallén og Anders 
Hanneborg, Forskningsrådet

Nordahl Rolfsen i oljealderen 
Det er visst slik at vi som er fagleg tilsette på univer-
sitet og høgskolar, ventar i det lengste med å gå av 
med pensjon. Forklaringa skal vere at vi har eit så 
interessant arbeid at vi vanskeleg kan tenkje oss eit 
liv utan det. Vi klamrar oss til arbeidsplassen heilt 
til vi etter ti år som påtrengjande emeritus-konsu-
lent får vite at det ikkje er bruk for oss lenger. Det 
kan og vere at det er pengane 
og ikkje det interessante arbei-
det som er drivkrafta. Komande 
akademikarpensjonistar lurer 
ofte på kva tidspunkt det løner 
seg best å gå av med pensjon, 
fekk eg høyre av ein pensjons-
rådgjevar her om dagen. Til 
dette spørsmålet hadde han 
eit standardsvar: «Fortel meg 
kor lenge du har tenkt å leve, 
så skal eg fortelje deg kva som 
løner seg.»

Eg for min del innser at det 
så langt ikkje har lønt seg øko-
nomisk å undervise og forske 
i eit humanistisk fag som sta-
dig taper terreng og forskings-
midlar. På den andre sida har 
eg hatt og har store gleder i 
arbeidet, som når eg saman 
med kollegaer får grave fram 
interessante forfattarar og tekstar i eit pågåande 
prosjekt om norsk lærebokhistorie. Her kan vi 
studere det ein trygt kan kalle bestseljarar, som til 
dømes Nordahl Rolfsens lesebok, eit verk som er 
både framsnakka og baksnakka og som har selt i 
8,5 millionar eksemplar frå 1892 til midten av 1950-
talet. Rolfsen brukte dei 
forfattarane og illustra-
tørane som seinare skulle 
vise seg å bli «store», og 
skreiv også sjølv mange 
tekstar i leseboka. Ein 
slik tekst er Om mannen som druknet i sin egen 
petroleum. Den handlar om ein mann i Amerika 
som heldt på å slite seg ut med å bore etter olje. 
Men han fann ingenting og var i ferd med å gje 
opp. Rolfsen fortel vidare, her i ei utgåve frå 1917:

«Bare en eneste gang til vilde han friste. Han 
sveivde og sveivde til det holdt på å gå rundt 
for ham selv også. Da var det som det rørte sig 
der nede under jorden, mumlet, gurglet, suste, 
hvæste – og op fra dypet steg olje, fylte borings-
gangen, fylte brønnene, flømte over brønngan-
gens rand, veltet i bølger nedover bakken mot 

bekkeleiet. Og det var bølger 
som blev til gull. Op av jor-
den steg hundrer av kroner 
i minuttet, mange tusen om 
dagen, millioner om året.

Så blev det engang noget 
i veien med røret. Den rike 
mannen heiste sig ned i brøn-
nen. Lukten fra hans petro-
leum steg op imot ham, døvet 
ham og tok sans og samling 
fra ham. Han druknet i sin egen 
petroleum. 

Det er mange det går slik. 
Stundom har jeg hatt lyst til å 
bli rik, jeg også. Jeg har sagt til 
mig selv at jeg vilde gjøre godt 
med mine penger. Men om 
det nu gik mig som mannen 
her, om jeg blev ør og mistet 
samlingen og vilde ha mer og 
mer, bare mer, og druknet i 

min egen petroleum?»
Vi ser at Rolfsen har lært av Jesu likningar, ei 

litterær form som appellerer til lesaren si evne til 
sjølv å finne ut undervegs at forteljinga handlar om 
noko anna og meir enn å bore etter olje, nemleg 
det forkastelege i jakta på rikdom. Men akkurat 

denne teksten får kan 
hende ikkje berre dobbel 
meining, men meining 
i minst tre lag, i alle fall 
for norske, oljerike pen-
sjonistar som lurer på kva 

som løner seg. Ein kan lure på kva Rolfsen ville ha 
sagt om han hadde fått vite at vi no skal utdanne 
fleire ingeniørar for å finne meir olje. Vi får berre 
håpe det ikkje blir «noget i veien med røret», slik at 
vi mister både sans og samling og oljefondet med.

av Norunn Askeland
professor ved  

Høgskolen i Vestfold

GJESTESKRIBENTEN

gjesteskribentene skriver sant og subjektivt om 
akademia. De faste gjestene er Bjørn Sverre Hol 
Haugen, Norunn askeland, gunnar Sivertsen og 
ragnhild Hutchison.

«Han druknet i sin 
egen petroleum.»
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Utfordrer. Utforsker.Utfordrer. Utforsker.

Utforsk jobbmulighetene på www.uis.no

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

Bli med på å utfordre og utforske!

Doktorgradsstipendiat i 
utdanningsvitenskap
Det humanistiske fakultet, Institu for leseopplæring og leseforskning

Doktorgradsstipendiat i 
polarhistorie
Det humanistiske fakultet, Institu for kultur- og
språkvitenskap

fra
nt
z.
no

Utfordrer. Utforsker.Utfordrer. Utforsker.

Ønsker du å stille først i rekken hos arbeidsgivere?
Arbeidslivet trenger flere med doktorgrad innenfor teknologifag.

Universitetet i Stavanger (UiS) har 13 ledige stillinger som doktorgradsstipendiat ved 
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. 

6 stillinger ved Institu for petroleumsteknologi
3 stillinger ved Institu for matematikk og naturvitenskap
2 stillinger ved Institu for konstruksjonsteknikk og materialteknologi
2 stillinger ved Institu for data- og elektroteknikk

De utlyste stillingene er innenfor ph.d.-programmene: informasjonsteknologi, matematikk og
fysikk, petroleumsteknologi, offshore teknologi og biologisk kjemi. Det teknisk-naturvitskapelige
fakultetet ved UiS har om lag 2300 studenter og 240 ansae fordelt på fem institu.

Utforsk jobbmulighetene på www.uis.no.

fra
nt
z.
no



forskerforum 3 • 2012 • side 39

Bøkene får du kjøpt i bokhandelen eller på www.tapirforlag.no

Aktuell 
serie

This book is a must, for  
scholars interested in  
shifting gender-technology 
relations and for practitioners 
interested in effective digital 
inclusion. NOK 330

Knut H. Sørensen, Wendy 
Faulkner and Els Rommes   

Technologies  
of Inclusion
Gender in the Information 
Society 

Teknologi- og vitenskapsstudier

Ny bok

Serien har utspring i Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU

Nordic School of Public Health NHV
i Göteborg söker 

Universitetslektor 

i folkhälsovetenskap 
med inriktning mot epidemiologi

Läs mer på: 
www.nhv.se/ledigatjanster
 
Sista ansökningsdag: 
15 mars 2012

HiST - Kunnskapen du trenger 
Trondheim er Norges beste studentby. Utdanning og forskning er 
Trondheims største styrke. Husk at det er like lett å bli forført nord 
for Dovre som sør for Alpene!

Kunnskapen du trenger

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

Vi tilbyr krevende og inspirerende studenter hvor du virkelig får testet 
deg selv som underviser. Vi tilbyr et mangfoldig, inkluderende og 
kunnskapsrikt kollegium. Nå har Avdeling for lærer- og tolkeutdanning 
ledige stillinger innenfor disse fagområdene: 

• Pedagogikk (3 faste stillinger og 1 midlertidig stilling)
• Norskdidaktikk (3 faste stillinger)
• Engelsk språkvitenskap og/eller engelsk fagdidaktikk   

(1 fast stilling)
• Naturfag/naturfagdidaktikk (1,5 fast stilling)
• Kroppsøving (1 fast stilling)

Tiltredelse 01.08.2012

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

Dette kan bli dine nye kolleger:

Professor i norsk, Synnøve Matre, 
leder NFR-prosjektet «Developing national standards for 
the assessment of writing. A tool for teaching and learning» 

Høgskolelektor kroppsøving, Øyvind Bjerke, 
tidligere landslagstrener i alpint: 
Læring med hode og kropp

Dosent i pedagogikk, Calle Dons, 
pedagogikkhøvdingen vår og ekspert på skoleledelse, 
IKT og rådgivning

Høgskolelektor i naturfag, Trygve Megaard: 
naturfag rocker!

Førsteamanuensis i engelsk, Delilah Bermudez Brataas: 
Teaching English is not about giving answers, it is about giving 
students the confi dence to formulate questions the world can 
answer
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Utenlandslektorater i norsk
På	  vegne	  av	  flere	  læresteder	  i	  utlandet	  utlyses

Se	  fullstendig	  utlysningstekst	  på
www.siu.no/utenlandslektorat

Besøk www.forskerforum.no 
for daglige oppdateringer fra 
forskning og høyere utdanning. 

Forskerforum 
har fått nye 
nettsider
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I 
Ber Arbeidstilsynet  

kontrollere universiteter 
og høyskoler 

Forskerforbundet ber i et brev til 
Arbeidstilsynet om at det iverkset-
tes tettere kontroll og oppfølging av 
arbeidsvilkårene til vitenskapelig 
tilsatte ved universiteter og høy-
skoler.

Foranledningen til at vi tar opp 
dette med Arbeidstilsynet nå er 
den siste undersøkelsen fra Ar-
beidsforskningsinstituttet (AFI) i 
2011. Den stadfester funnene fra 
tidligere undersøkelser, nemlig at 
de vitenskapelig ansatte arbeider 
veldig lange uker og at de må ta 
fritiden til hjelp for å få utført fors-
kningsplikten. Les brevet på www.
forskerforbundet.no. 

II 
Vinnere av høstens 

vervekampanje 
Vinnerne av Forskerforbundets 
vervekampanje er kåret. Verve-
kampanjen pågikk i perioden 15. 
august til 31. desember 2011, og det 
var satt opp premiering i tre katego-
rier: Til lokallag med størst vekst i 
antall medlemmer, til lokallag med 
størst prosentvis vekst og til det en-
keltmedlem som vervet flest nye 
medlemmer i kampanjeperioden.

Det var Forskerforbundet ved 
Oslo universitetssykehus (OUS) 
som fikk flest nye medlemmer, 
med en nettovekst på hele 26 med-
lemmer i perioden. I kategorien 
størst prosentvis vekst vant For-
skerforbundet ved SINTEF Energi, 
som hadde 67% vekst i perioden. 

Det enkeltmedlemmet som ver-
vet flest nye medlemmer i perioden 
var Henning Kaiser Klatran, som er 
tillitsvalgt for Forskerforbundet ved 
Politihøgskolen. 

Forskerforbundet gratulerer 
vinnerne!

III 
Ny veileder for tillitsvalgte 
Tillitsvalgte har en sentral rolle i 
IA-arbeidet. Idébanken for inklude-
rende arbeidsliv har derfor lansert 
en veileder som skal gi tillitsvalgte 
motivasjon og verktøy. Mer om 
veilederen finner du på nettsiden 
www.idebanken.org. 

IV 
Nytt fra Hovedstyret 

Forskerforbundets Hovedstyre var 
samlet til årets første styremøte 
25. og 26. januar. Hovedsakene 
på dette møtet var lønnspolitisk 
strategi, tariffoppgjørene 2012 og 
prioriterte arbeidsoppgaver 2012. 
Hovedstyret drøftet også AFI-rap-
porten om tidsbruk i universitets- 
og høyskolesektoren, innføring av 
et forskerattraktivitetsbarometer, 
innspill til statsbudsjettet 2013 og 
saker til årets møte i Landsrådet 
(20.–21. mars 2012)

Hovedstyret anser at det ikke er 
aktuelt å gjennomføre en omgjø-
ring av Forskerforbundets Lands-
råd til et Landsstyre. Hovedstyret 
går derfor inn for å beholde dagens 
ordning med et Landsråd som 
øverste rådgivende organ mellom 
representantskapsmøtene.

V 
Mangel på stipendiater  

i årene framover 
En ekspertgruppe nedsatt av Kunn-
skapsdepartementet og Universi-
tets- og høgskolerådet (UHR) har 
lagt fram en rapport som vurde-
rer forholdet mellom samfunnets 
behov og tilbud av personer med 
doktorgradsutdanning. Om fem 
år vil det årlig utdannes rundt 700 
stipendiater for lite, og mangelen 
vil være særlig stor innen teknologi- 
og realfag.

Gruppen foreslår en opptrap-
ping av i overkant av 350 stipen-
diatstillinger per år framover for 
å møte behovene. Ekspertgruppen 
har samtidig slått fast at en slik 
opptrapping vil være i tråd med 
kapasiteten i forsknings- og un-
dervisningssystemet. 

VI 
Rekordmange  

doktorgrader i 2011 
I 2011 ble det gjennomført 1327 
doktorgradsdisputaser ved norske 
læresteder. Dette en økning på 12 
prosent fra 2010. Hver tredje dok-
torand har ikke-norsk statsborger-
skap, skriver NIFU i nyhetsbrevet 
Doktorgrader i tall.

Andelen utlendinger økte bety-
delig i 2011, fra 28 til 33 prosent. Ut-
lendingsandelen varierer mellom 
fagområdene, og i teknologifag 
hadde to av tre ikke-norsk stats-
borgerskap i 2011. Andelen kvinner 
blant doktorandene var 46 prosent 
både i 2010 og 2011. Blant doktoran-
dene med norsk statsborgerskap 
var det imidlertid like mange kvin-
ner som menn i 2011.

VII 
Hva skal vi leve av  

i framtida? 
– Vi kan ikke leve av å være «det 
rikeste landet i verden», sa næ-
ringsminister Trond Giske da han 
presenterte publikasjonen «Norge 
2020. Hva skal vi leve av i framtida?». 
Lanseringen skjedde i forbindelse 
med det avsluttende møtet i stats-
rådens Norge 2020-prosjekt.

– Vi må utvikle et sterkt og kon-
kurransedyktig norsk næringsliv 
hele tida. Selv om raske endringer 
gjør det vanskelig å svare på spørs-
målet om hva vi skal leve av i fram-
tida, er det helt nødvendig å få flest 
mulig med i debatten om svaret, sa 
næringsministeren. 

VIII 
Unio anbefaler veto mot  

vikarbyrådirektivet 
Et enstemmig styre i Unio mener 
regjeringen må reservere seg mot 
implementering av EUs vikarby-
rådirektiv.

– Direktivet sikrer ikke vikarene 
godt nok. Likebehandlingen mel-
lom vikarer og andre er ikke god, 
sier Unio-leder Anders Folkestad.

Unio mener direktivet kan 
bidra til at det blir et A- og et B-lag 
i arbeidslivet.

– Det kan skje når rettighetene 
til vikarene ikke er godt nok tatt 
vare på. Hvis regjeringen ønsker 
å bedre situasjonen for vikarene, 
kan den gjøre det uavhengig av 
direktivet. 

IX 
Medlemsrabatt hos advokat 

Forskerforbundet har samarbeids-
avtaler med advokatfirmaene Foss 
Brynildsen DA i Oslo og Codex 
Advokat Tromsø AS om rabatt på 
advokattjenester for våre medlem-
mer. Avtalene gjelder saksområder 
som ikke dekkes av Forskerforbun-
dets retningslinjer for juridisk bi-
stand. 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.

X 
Stipendiat? Kjenn dine  

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

XI 
PhD Candidate?  

Know Your Rights!
Forskerforbundet (The Norwegian 
Association of Researchers, NAR) 
has issued a Handbook for PhD 
Candidates, with useful informa-
tion about working conditions 
and salary levels for PhD candida-
tes employed in Norway. You can 
download the handbook from our 
web site, or order free copies from 
post@forskerforbundet.no. 

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

Innspill til ny forskningsmelding 
Regjeringen har startet arbeidet med en ny forskningsmelding som 
skal legges frem for Stortinget våren 2013. Forskningsminister Tora 
Aasland ber om skriftlige innspill innen 28. mars 2012. Samme dag 
vil Kunnskapsdepartementet arrangere en åpen innspillskonferanse 
hvor sentrale aktører vil bli invitert til å presentere sine innspill.

Møte i Landsrådet
Forskerforbundets Landsråd samles til sitt årlige møte 20.–21. mars 
2012. Hovedsakene som tas opp til behandling på årets Landsråd er 
lønnspolitisk strategi, bruken av midlertidig tilsetting, fagforeningers 
medbestemmelse under press og forestående valg til Hovedstyret. 
Landsrådet er et rådgivende organ for Hovedstyret i strategiske spørs-
mål, og består av 45 delegater fra lokallagene samt observatører fra 
fagpolitiske foreninger.
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Ap versus H
Høyres leder har den siste tiden ved flere anledninger løftet frem 
forskning og høyere utdanning som et satsningsområde for partiet 
i den forestående valgkampen. Statsministeren «slår tilbake» ifølge 
Forskerforum.no og understreker i et intervju forskningens og den 
høyere utdanningens betydning for verdiskapingen. En interessant 
situasjon er oppstått. Landets to største partier kommer tidlig på banen 

denne gangen – i 2009 var det langt tyngre å 
få partiene til å diskutere kunnskapens betyd-
ning i utviklingen av samfunnet. Men nå er 
de altså i gang – halvannet år før valget. Det 
er lovende.

I tiden fremover skal partiene utforme 
programmene de går til valg på i 2013. Det er 
vist positiv interesse fra mange partier for å få 
innspill til formuleringer knyttet til kunnskap 
og kunnskapens betydning i samfunnet. For-
bundet vil følge opp invittene fra politikerne 
og spilleinn synspunkter som er forankret i 
forbundets politikk.

Partiprogrammene vil nok denne gangen ha mange og gode formu-
leringer om forskning og utdanning – slik det også har vært tidligere.

Valgkampen vil være viktig – ikke bare gjennom formidling av stand-
punkter, men også som et bidrag til å skape tillit hos velgerne til om løfter 
blir fulgt opp og realisert. På denne bakgrunn er Erna Solbergs utspill og 
Jens Stoltenbergs svar interessante. 

Høyrelederen kan som opposisjonspolitiker fortelle hva hun vil 
gjøre, og bygge tiltro hos velgerne til politisk handling. Statsministe-
ren er i en annen situasjon. Han skal også skape tillit i befolkningen 
til at han skal gjøre det han sier. Han skulle egentlig hatt et fortrinn 
fremfor Solberg ved å kunne vise til gode resultater fra den tiden han 
har sittet i posisjon. Ved å vise til resultater kan tillit til nye resultater 
skapes. Men har Arbeiderpartiet og statsministeren skaffet seg et bedre 
utgangspunkt enn Høyre på dette politiske feltet? For en partipolitisk 
nøytral observatør kan man vel uttrykke det slik: Situasjonen i posi-
sjon kunne vært utnyttet bedre. Med en flertallsregjering ved makten 
og med klare formuleringer i Soria Moria 2 skulle man trodd det var 
mulig å få til mer for vitenskap, kunnskapsformidling og utdanning. 
Så får vi se i tiden fremover hvordan statsministeren styrker sin posi-
sjon overfor Høyres leder og bygger tillit gjennom politisk handling. 
I det arbeidet vil vi anbefale Stoltenberg som en start å ta fatt på å få 
midlertidigheten i akademia ned (den går opp) og få forskningstiden 
opp (den går ned).

Slik det nå ligger an, vil Erna Solberg kunne spille på manglende 
oppfølging av Soria Moria 2. Det bør vel være litt for lett match, Stol-
tenberg?

Investeringer for fremtiden
I den siste tiden har det vært flere reportasjer i riksdekkende media om 
dårlig og nedslitt utstyr ved landets sykehus. Dette gir reduserte mulig-
heter i behandlingstilbudet og kan i verste fall sette liv og helse på spill. 
Levetiden for vitenskapelig utstyr er mindre i dag enn for en del år tilbake, 
spesielt på grunn av innføringen og fremveksten av datateknologien og 
PC-baserte styringssystemer i instrumenteringen, som hele tiden er i 
kontinuerlig utvikling og endring. Problemene vi hører om ved landets 
sykehus er trolig også bare toppen av et isfjell. Når ord som utdatert 
utstyr og museumsgjenstander brukes i denne sammenheng, er nok 

det karakteristikker som de som arbeider ved 
laboratoriene ved landets forskningsinstitutter, 
universiteter, høgskoler, videregående skoler 
og grunnskoler, dessverre så altfor ofte kjen-
ner seg igjen i.

Behovet for fornyelse av teknisk og viten-
skapelig utstyr, enten det gjelder anvendelse til 
behandling på sykehus, forskning og utvikling 
eller opplæring på ulike trinn i utdanningskje-
den, er trolig formidabelt i Norge i dag. Ved 
Nokuts evaluering av norsk ingeniørutdanning 
for et par år siden ble det for eksempel avdekket 
store mangler på utstyrsfronten. Dette er alvor-
lig for en utdanning der et vesentlig element 

er å oppøve evnen til å kombinere teoretiske og teknologiske kunnskaper 
med praktiske ferdigheter. Det kom ikke noen målrettede midler til utstyr 
fra myndighetene til landets ingeniørutdanninger i etterkant av denne 
evalueringen. I stedet ble det henvist til at institusjonene må prioritere 
innenfor egne tildelte midler.

Foreløpig har sykehusene som i dag klager, fått de samme svar fra myn-
dighetene. Når totalbudsjettene oppleves så altfor trange, blir imidlertid 
dette en meningsløs disputt som bare kamuflerer og skyver problemene 
under teppet. Et på mange måter umettelig behov for å kunne henge 
med i den teknologiske utviklingen må selvsagt til enhver tid balanseres 
i forhold til andre viktige behov i samfunnet, men mye tyder på at Norge, 
som i mange sammenhenger blir betraktet som et «rikt land», har sovet 
for lenge i timen her.

Det er nå på tide at myndighetene tar et mer direkte og målrettet 
ansvar for å sikre et anstendig nivå på teknisk og vitenskapelig utstyr 
som benyttes ved offentlige institusjoner. Finnes det noen bedre måte å 
bruke våre oljepenger på enn å sikre våre kommende generasjoner trygge 
og fremtidsrettede behandlingstilbud ved våre sykehus, og å gjøre våre 
forsknings- og utdanningsinstitusjoner best mulig i stand til å levere et 
produkt som er relevant og oppdatert?

XII 
Behold medlemskapet ved 

utenlandsopphold
Medlemmer som reiser på fors-
kningsopphold i Sverige, Dan-
mark, Finland, USA, Canada, 
Irland eller Storbritannia får sine 
rettigheter ivaretatt av Forskerfor-
bundets søsterorganisasjon i det 
aktuelle landet. Det sørger avtaler 
om gjensidig gjestemedlemskap 
for. På samme måte vil utenlandske 

gjesteforskere som er medlem av 
en søsterorganisasjon i et av disse 
landene få sine rettigheter ivaretatt 
av Forskerforbundet under et fors-
kningsopphold i Norge. 

XIII 
Ny jobb? Bruk Min side

Husk å melde fra til Forskerforbun-
det sentralt dersom du har skiftet 
arbeidssted, endret stillingsprosent 
eller gått av med pensjon. For å ha 

et oppdatert medlemsregister er vi 
avhengige av å få melding fra med-
lemmene om endringer i arbeids-
forhold. Logg deg inn på Min side 
for å registrere endringer: www.
forskerforbundet.no/minside.

XIV 
Følg Forskerforbundet  

på Facebook
Nå kan du få nyheter fra Forsker-
forbundet på Facebook. Bli til-

henger av Forskerforbundets Fa-
cebookside www.facebook.com/
forskerforbundet – og tips gjerne 
andre som du tror kan ha interesse 
av å følge siden.

Av Bjarne Hodne,
leder i Forsker-

forbundet

Av Ove Kvammen, 
medlem i Forskerfor-
bundets hovedstyre
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Fakta om ForskerForbundet

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

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

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

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

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

medlemmer og tillitsvalgte.

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

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

 Aktuelle presseklipp:

– Vekst uten styring
– Doktorgraden er et viktig skritt 
i en akademisk karriere. Å kunne 
diskutere din kompetanse med to 
av verdens ledende eksperter på 
ditt fagfelt er også en spennende 
og lærerik erfaring, uansett hvor 
nervøs du måtte være på forhånd. 
Men dagen etter disputasen går 
livet brått videre. Og da blir ikke 
doktorene tatt imot på noen god 
måte i vårt universitetsmiljø. 
Det sier Kåre-Olav Stensløkken, 
som stadig står uten noen fast 
stilling, selv om han har arbeidet 
sammenhengende som forsker 
ved Ullevål universitetssykehus 
og Institutt for biovitenskap ved 
Universitetet i Oslo siden 2005.

Aftenposten 19. februar

Svekket forskningsevne
«Utdanning og forskning er vårt 
viktigste bidrag til å løse globale ut-
fordringer», uttalte forskningsmi-
nisteren på en konferanse forleden. 
Vi kan føye til: Også våre nasjonale 
utfordringer må løses med kunn-
skap og kompetanse. Den viktigste 
innsatsfaktoren for å lykkes med 
denne målsettingen er de ansatte 
ved våre universiteter og høyskoler. 

Bjarne Hodne, debattinnlegg i 
Aftenposten 31. januar

Normale arbeidsforhold 
for forskere!
Det arbeides for mye i sektoren, sla-
get om karrieren står i dag utenfor 
normalarbeidsdagen, som forfat-
terne av rapporten skriver. Dette 
har meget alvorlige virkninger. 
Med en ny generasjon dobbeltar-
beidende og flere kvinner i akade-
mia, som undersøkelsen viser har 
store omsorgsbyrder, må det legges 
til rette for at det skal være mulig å 
kombinere en forskerkarriere med 
det å ha en småbarnsfamilie. Da 
må forskningsplikten la seg løse 
innenfor rammen av normalar-
beidsdagen. 

Bjarne Hodne, debattinnlegg i 
Klassekampen 3. februar

Lange dager for norske forskere
Norske forskere jobbet i gjennom-
snitt 47,6 timer i uken i fjor. Dette 
er vesentlig høyere enn normal 
arbeidstid. 

– Vitenskapelig ansatte ved 
universitetene og høyskolene bru-
ker i snitt 10,66 prosent av tiden 
innenfor normalarbeidsdagen til 
forskning. Dette er en uholdbar 
situasjon for våre medlemmer, sier 
leder Bjarne Hodne i Forskerfor-
bundet.

NTB 24. januar

Følg oss på facebook!
facebook.com/forskerforbundet

Følg oss på twitter!
twitter.com/Forsker
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[annonse]

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

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

Søk på www.cresco.no/unique     Kundeservice 815 22 040

Nominell kredittrente 10,65 % årlig. Eff. rentere 19,3 %. 15.000,- o/ 12 mnd. totalt 16.481.

For medlemmer i Forskerforbundet:

Alltid

– et produkt fra DNB Bank ASA
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