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22: Samtalen
– Det aller meste i museumsverdenen er dess-
verre dypt deprimerende kjedelig, mener direk-
tør Rane Willerslev ved Kulturhistorisk museum 
i Oslo.

26: Farsroller på film
Anne Gjelsvik forsker på farsroller i amerikansk 
samtidsfilm. For den mannlige helten er barna 
og hjemmet blitt stadig viktigere.

14: Motivasjonen
Det er din indre P – Primadonnaen, Prestasjons-
tripperen eller Pragamatikeren som driver deg 
framover, hevder dansk forsker.

4: Ønsker individuelle ordninger 
Universitetet i Oslo foreslår mer tilpassede arbeidsvilkår for hver enkelt forsker. Forskerforbun-
det vil ha trygge rammer for alle.

5: Vil vekke regjeringen
– En del politikkområder er underforsket, mener kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Nå for-
bereder hun seg på en tøff kamp om kronene. 

6: Oppsagt etter fire år
Barentsinstituttet ved Universitetet i Tromsø sier opp forsker som har vært tilsatt i over fire år. 
– En ny trend å gå til oppsigelse, sier advokat i Forskerforbundet.

8: Satser på forskerkompetanse
Høgskoler med universitetsplaner satser på økt kompetanse hos de ansatte. Mange har fått mu-
lighet til å ta doktorgrad.

9: Delte meninger om ledervalg
Forskerforbundet har pleid å velge en professor som leder. Nå tar flere til orde for at lederen kan 
ha administrativ bakgrunn.

10: Vanskelig med sløyd via nett 
Høgskolene vil drive grunnskolelærerutdanning på nett. – En katastrofe for kunst og håndverks-
faget, mener lærer ved Høgskolen Stord/Haugesund.
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Mer individuelle arbeidsvilkår?
Universitetet i Oslo vil stimulere den enkelte til å yte gjennom tilpassede ordninger.  
Fagforeningene ber om rammer til alle.

– Noe av det viktigste med et universitet er at de 
ansatte skal få realisere sitt potensial, sier Ole 
Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo 
(UiO). I et omfattende innspill til regjeringens 
arbeid med ny forskningsmelding lanserer UiO 
en serie forslag til hvordan universitetene kan 
støtte sine vitenskapelig ansatte og få de beste 
forskerne tilbake etter utenlandsopphold.

Tiltakene kalles en ny «human resources»-
politikk. I stedet for å foreslå en differensier-
ing av eksisterende goder, ber universitetet om 
verktøy for å få den enkelte forsker og forsker-
gruppe til å yte bedre. Man vil forbeholde egen 
finansiering til unge forskere gjennom utlys-
ninger som stimulerer til selvstendighet og gir 
nødvendig prosjektledererfaring, man vil ha 
stipendiatutveksling med næringslivet, samt 
eget stipend for å gjøre det lettere å bygge opp 
egen forskning og forskningsgruppe i Norge 
etter et utenlandsopphold. Det siste foreslår 
UiO å gjøre som en internasjonal ordning for 
samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 
(ISAK), administrert av Forskningsrådet.

Målkonflikt
I sitt høringsinnspill beskriver UiO hvordan 
regjeringens politikk framfører motstridende 
prinsipper for arbeidsvilkå-
rene i forskningssektoren. For 
å hente inn en økende andel 
av finansieringen gjennom 
ekstern konkurranse, snak-
ker Kunnskapsdepartemen-
tet om mobilitet og fornyelse, 
omstilling og fleksibilitet ved 
institusjonene. På den annen 
side forventes økt jobbtrygg-
het i form av faste framfor 
midlertidige stillinger, noe 
som potensielt går ut over 
nettopp omstillingskapasite-
ten til institusjonene, ifølge 
UiO-ledelsen.

– Vi spør om det er mulig å 
få til fleksibilitet samtidig som 
arbeidstakerne opplever den 
tryggheten de har behov for, sier forskningsdi-
rektør Bjørn Haugstad ved UiO. 

Fireårsregelen skremmer
Kjernefysiker Sunniva Siem på Fysisk insti-
tutt ved UiO har gått over åtte år i midlertidige 
stillinger som postdoktorstipendiat i Norge og 
utlandet, inkludert fire års Yngre fremragende 

forskere-stipend fra Forskningsrådet. Nylig fikk 
hun stilling som førsteamanuensis. Da hadde 
hun allerede publisert artikler som førstefor-

fatter og bygget opp sin egen 
forskergruppe.

– Hadde jeg ikke fått 
denne faste stillingen, ville 
jeg takket ja til et tilbud fra 
utlandet, og da måtte jeg ha 
bygget opp en forskergruppe 
på ny, sier Siem til Forsker-
forum. Hun er uenig i at 
stipendiatperioden skal telle 
med i den såkalte fireårsre-
gelen, som tilsier at forskere 
har krav på fast stilling etter 
fire år som midlertidig tilsatt, 
en sak som Forskerforbundet 

nylig vant mot UiO-ledelsen.
– Jeg er veldig glad for at 

ingen ba meg om å slutte da 
jeg fikk YFF-stipendet som 

midlertidig ansatt. Problemet er at det ikke 
kommer flere faste stillinger av en fireårsre-
gel, og da ender man med å sende bort dyktige 
forskere, sier Siem. Hun støtter universitetets 
forslag om et eget stipend for å hente tilbake 
forskertalenter etter utenlandsopphold.

– Det høres veldig fint ut at folk skal reise ut, 
men i realiteten er man i forhold, har barn og 

trenger forutsigbarhet. Hvis du hadde visst at 
det ventet en stilling i Norge etter to år i utlan-
det, ville det ha vært fristende for mange flere 
å reise ut, sier Siem.

– Oppsigelse er legitimt
Forskerforbundets lokallag ved UiO mener at 
forbindelsen mellom eksternfinansiering og 
midlertidig ansettelse har etablert seg som en 
ukultur ved universitetet:

– Man bruker eksternfinansiering som argu-
ment for å gjøre stillinger midlertidige, mens 
det etter reglene er arbeidets art som avgjør om 
det skal være fast eller midlertidig ansettelse, 
sier tillitsvalgt Torill M. Rolfsen. Ifølge Rolfsen 
er det opplagt at både utstyr og spisskompetanse 
går videre etter at det første prosjektet er ferdig. 
Dette minsker arbeidsgiverens risiko ved fast 
ansettelse.

– Hvis eksterne midler faller bort, og det er 
grunn til å legge ned arbeidsoppgavene, da er 
det også legitimt å gå til oppsigelse, sier Rolfsen. 
Hun understreker at fagforeningen stiller seg 
bak universitetsledelsens strategi for å tiltrekke 
seg de dyktigste forskerne.

– Men da må rektor få rammer til å stille med 
forutsigbarhet, trygghet og konkurransedyktig 
lønnsnivå til de ansatte, sier Rolfsen.

Av Andreas Høy Knudsen
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UiO ber om en mer spisset personalpolitikk for å få den enkelte forsker til å lykkes.

Forskningsmeldingen 2013
Forskerforum belyser regjeringens varslede forskningsmelding i 2013 i en ny artikkelserie. denne gangen: arbeidsvilkår neste gang: institusjonsstruktur

– Det er naturlig med høy 
konkurranse om stillingene, 

sier Sunniva Siem.
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Ny forskningsminister:

– Politikken er underforsket
kunnskapsminister kristin Halvorsen vil ha en mer kunnskapsbasert politikk.  
Det innebærer å ta tak i egen regjering.

– På en del politikkområder er ambisjonene 
altfor lave.

Kristin Halvorsen har snakket seg engasjert 
gjennom forskningsmeldingen, EU-forskning 
og hvordan det var å ta over for forsknings- og 
høyere utdanningsminister Tora Aasland. Men 
nå begynner det å lyse i øynene. Hennes nyer-
vervede ansvarsområde inspirerer den avgåtte 
SV-lederen til å ta tak 
i egen regjering.

– Ta samferdsel! Vi 
bruker enormt mange 
milliarder innenfor 
samferdselsområdet. Vi har veldig lang plan-
leggingstid. Vi har prosjekter som blir mye dy-
rere enn det vi trodde. Vi har store utfordringer 
innenfor miljø, arealplanlegging og så videre. 
Det er ett av de samfunnsområdene hvor vi 
bruker minst på forskning, samtidig som det 
bygges veier i dag som ikke tåler telen. Nå tren-
ger du ikke akkurat forskere til å fortelle at det 
ikke er klokt, men det slår meg at en del poli-
tikkområder er underforsket.

– Underforsket politikk
Etter at Tora Aasland gikk av som følge av led-
elses- og statsrådkabal i SV, har Halvorsen blitt 
statsråd for hele utdannings- og kunnskapsfeltet. 
Mye er nytt, men samtidig er hun en av de mest 
erfarne og innflytelsesrike politikerne i regje-
ringen. Den makten vil hun bruke til å få sine 
regjeringskollegaer til å skjønne at forskning 
må til på alle områder i samfunnet.

– Det er viktig at vi bevisstgjør alle om hvor 
avgjørende det er for ambisjonene innenfor alle 
områder at man har en stor grad av forskning 
og kunnskapsutvikling.

– Er det et politisk problem at det ikke for-
skes nok?

– Jeg vil heller kalle det en utfordring. Innen-
for kunnskapsområdet er for eksempel barne-
hagesektoren et underforsket område.

– Du snakker nå også om dine egne kol-
legaer?

– Nettopp. Det er en del statsråder som sitter 
på områder som er underforsket, men dels er 
det sånn at de tror at hvis alle forskningsmidler 
har en navnelapp, så er det god forskning. Det 
er for lite oppmerksomhet rundt at vi må ha fri 
forskning, at vi må grunnforskning. Det er det 
som gjør kunnskapsfeltet spesielt. Du kan ikke 
bestille hva du skal få ut av forskningen. Det 
som er viktig, er å tørre å dyrke nysgjerrigheten 
og dristigheten innenfor forskning.

Ingen ny start
Selv vil Halvorsen ikke være for dristig for tidlig 
i løpet som minister for hele Kunnskapsdepar-
tementet. Hun legger bevisst bånd på seg ved et 
par anledninger, for hun ønsker ikke å provosere 
sektoren for tidlig. Hun vil ha dialog. Hennes 
største oppgave før Stortingsvalget blir å legge 
frem forskningsmeldingen, som skal stake ut 

den fremtidige fors-
kningspolitikken 
i Norge. Om den 
blir gjennomført, 
kan henge på hvor-

dan neste Stortingsvalg går. Selv oppfatter hun 
innspillene hun har fått fra sektoren, nærmest 
som hevet over politisk uenighet.

– Jeg hadde kanskje trodd at ønskene sprikte 
mer, men jeg fikk noen veldig klare utfordringer 
som trakk i samme retning. En av forventnin-
gene er at vi ikke skal kaste alt vi holder på med, 
opp i lufta og starte på nytt. Her gjelder det å 
bygge videre på det Tora har lagt til grunn i for-
rige forskningsmelding.

tøffere kronekamp
– Forskningsmiljøene spekulerer på at du som 
tidligere finansminister og en av grunnleggerne 

av dagens regjering har veldig mye mer makt 
innad i regjeringen enn Tora Aasland hadde. 
Har de rett i det?

– Tora Aasland hadde en veldig overbevis-
ende kraft i regjeringen. Når vi ser hva vi har 
klart å prioritere til forskning i de årene vi har 
bak oss, så har realveksten vært på 27 prosent, 
men ganske flat de siste par årene. Det handler 
ikke om at forskningen ikke har nådd opp i 
kampen om kronene, men at det har vært færre 
kroner å fordele. Men jeg tror den kompetansen 
jeg har på dette området, kan bli enda viktigere i 
tiden fremover, fordi budsjettene antakelig blir 
trangere. Jeg forbereder meg på at kampen om 
kronene kan bli tøffere fremover.

Halvorsen er opptatt av styrkene ved å se hele 
kunnskapsfeltet under ett. Men blir det bedre 
enn da det var to ministere?

– Det har jeg et sterkt ønske om. Der ligger 
det i hvert fall noen fordeler. Tora Aasland har 
bygd opp et veldig solid fundament og en veldig 
stor forståelse i hele regjeringskollegiet om hvor 
viktig utdanning og forskning er. Det er ikke en 
sektor i krise. Det er en sektor med mye som 
fungerer bra. Så gjelder det å forsterke det.

Av Aksel Kjær Vidnes
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– Kampen om kronene blir tøffere, sier Kristin Halvorsen.

– Det er ikke en sektor i krise.



forskerforum 5 • 2012 • side 6

Midlertidige ansettelser:

– Går til oppsigelser
Arbeidsgiverne har skjønt at ansatte ikke kan gå i årevis på midlertidige kontrakter. I stedet går de til  
oppsigelse, mener Forskerforbundets advokat. 

– Uten jobb må jeg antakelig forlate landet, selge 
boligen min og avbryte min sønns skolegang 
etter fem år i Norge.

Victoria Tevlina frykter for fremtiden. Det er 
fem år siden den russiske forskeren ble invitert 
til å jobbe som seniorforsker ved Barentsinsti-
tuttet ved Universitetet i Tromsø. Den 27. januar 
i år ble hun innkalt til et møte hvor hun fikk be-
skjed om at kontrakten hennes utløper den 30. 
mai, og om at hun ikke ville få fast ansettelse.

Men etter å ha jobbet ved instituttet i over 
fire år, har Tevlina opparbeidet seg rettigheter 
og oppsigelsesvern som fast ansatt. Universi-
tetet er etter tjenestemannslovens fireårsregel 
derfor nødt til å finne annet arbeid til henne 
med mindre annet passende arbeid ikke eksis-
terer. Tevlina har fått beskjed om at slikt arbeid 
i hvert fall ikke eksisterer på hennes institutt.

– Ingen er trygge
– Forklaringen jeg har fått, er at instituttet har 
vedtatt en ny strategiplan og vil lyse ut stillingen 
min med en beskrivelse som jeg ikke lenger pas-
ser inn i. I den nye utlysningen er det stilt en rekke 
spesielle krav, blant annet om doktorgrad innenfor 
helt andre disipliner. Selv er jeg doktor i historiske 
vitenskaper, så vidt jeg vet den eneste i Norge 
med en slik russisk doktorgrad, forteller Tevlina.

Hun får nå juridisk bistand fra Forskerfor-
bundet. Hennes advokat Mariann Helen Olsen 
er kritisk til behandlingen Tevlina har fått av 
Universitetet i Tromsø.

– Dette er svært betenkelig. Hvis det er så 
enkelt, kan ingen føle seg trygge, sier Olsen, 
som mener at dette er et eksempel på en me-
tode hun har sett brukt flere steder.

– Før var problemet at ansatte måtte gå uten 

oppsigelse og uten rettigheter. Nå har arbeids-
giverne skjønt at det ikke går lenger. I stedet 
anerkjenner de at den ansatte har opparbeidet 
seg status og stillingsvern som fast tilsatt, og 
så går de til oppsigelsessak. Dette gjelder ikke 
bare ansatte som akkurat har rundet fire års 
ansettelse. Dette skjer med folk som har vært 
ansatt i 12–18 år, forteller Olsen.

– En trend
Hun mener at det er en ny trend i arbeidsmar-
kedet for vitenskapelig ansatte.

– Etter min oppfatning ser det ut til at de som 
har rettigheter etter fireårsre-
gelen, i større grad enn andre 
risikerer å motta en oppsi-
gelse – til tross for at de har 
det samme stillingsvernet som 
en professor som har vært fast 
ansatt i 20 år. Vi ser dette som 
en trend, sier Olsen.

Personaldirektør ved UiT 
Odd Arne Paulsen avviser kon-
tant at universitetet har endret 
strategi overfor midlertidige 
ansatte.

– Det kan jeg svare veldig 
klart på: Det er overhodet ingen 
policy ved Universitetet i Tromsø 
om å gå til oppsigelse av midler-
tidige som har sterkt stillings-
vern. At det skal være en trend, 
er noe vi ikke kjenner oss igjen i, sier Paulsen.

– Tevlina frykter at hun må forlate landet, 
med en sønn som har gått fem år på skole her. 
Er det noe dere tar hensynt til?

– Det vil være personlige forhold knyttet til 

ethvert arbeidsforhold. Vi jobber konkret med 
saken, og vi ser helheten i saken, men utover 
det kan jeg ikke kommentere det. 

– Har blitt bedre
– Har det skjedd en endring i måten dere be-
handler midlertidig ansatte på?

– UiT og andre universiteter har gjennom 
mange år brukt midlertidige tilsettinger i ganske 
stor utstrekning – særlig ved eksternt finansierte 
forskningsprosjekter. Mitt inntrykk er at vi er 
blitt bedre på å opptre ryddig og ivareta arbeids-
takernes interesser når arbeidsavtalene utløper. 

Jeg ser det som en forbedring, 
sier Paulsen, som forsikrer at 
universitetet undersøker Tev-
linas fremtidige muligheter.

– Vi gjør konkrete vurde-
ringer av om hun er kvalifi-
sert, om stillingen anses for 
å være likeverdig eller pas-
sende. Dersom vi finner det, 
skal hun ansettes. Det arbei-
det er ikke sluttført.

Selv har Tevlina lite håp 
om at arbeidet skal føre frem.

– Jeg er naturligvis svært 
skuffet, og situasjonen er 

meget alvorlig for meg. Men 
først og fremst oppleves dette 
som en mangel på respekt. UiT 
innrømmer at jeg har sterkt 

stillingsvern, men jeg har ingen illusjoner om 
at man kan finne en alternativ stilling til meg. 
Det finnes ikke mange stillinger innenfor dette 
feltet, sier Tevlina.  

Av Aksel Kjær Vidnes

– Universitetet i Tromsø (bildet) kjenner seg ikke igjen i at dette skal være en trend, sier personaldirektør Odd A. Paulsen.
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– Jeg burde hatt fast 
ansettelse fra starten, sier 

Victoria Tevlina.
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Tellekantsystemet:

Formidling belønnes i Tromsø
Aviskronikker, debattinnlegg og foredrag premieres økonomisk ved Fakultet for humaniora,  
samfunnsvitenskap og lærerutdanning i tromsø.

– Fra myndighetene får vi midler til undervis-
ning etter hvor mange studenter vi har, og vi får 
midler til forskning gjennom tellekantsystemet. 
Men det å formidle har falt ut. Det gir ikke øko-
nomisk uttelling. Og det til tross for at formid-
ling er en av grunnpilarene i universitetenes og 
høgskolenes virksomhet, sier Rune Blix Hagen, 
førsteamanuensis i historie ved Universitetet i 
Tromsø (UiT).

For å bøte på den manglende uttellingen 
fra sentralt hold har Fakultetet for humaniora, 
samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved UiT 
derfor innført et eget system som gir økonomisk 
uttelling for formidling.

– gjør en forskjell
– Fakultetet setter av en egen pott til rådighet 
for instituttene som er tilknyttet fakultetet. Sist 
var potten på 700 000 kroner, og av disse fikk 
Institutt for historie og religionsvitenskap som 
jeg er tilknyttet, ut vel 100 000 kroner for for-
midling. Det gjør en forskjell for et institutt som 
vårt, sier Hagen.

Fakultetet benytter forskningsinformasjons-
systemet Cristin til å registrere også formid-
lingsaktiviteter.

– Hva som legges inn, er litt opp til hver 
enkelt forsker. Men medvirkning i debattpro-
gram og kulturinnslag i mediene, foredrag for 
eksempel i lokale historieforeninger, kronikker 
i avisene og lignende er aktiviteter som legges 
inn, forteller Hagen.

– For snever bruk av Cristin
Og ja, han ser at det først og fremst er fag innen-
for humaniora og samfunnsvitenskapene, altså 

de typiske formidlingsfagene, som tjener på et 
system som dette.

– Det er derfor vi har vært kritiske til den 
snevre bruken av Cristin og tellekantsystemet. 
Man overser den viktige forskningsformidlin-
gen som særlig disse fagene står for, selv om 
publikum jo også har krav på å få formidlet 
forskningsresultater fra de naturvitenskapelige 
fagene, sier Hagen. Han ser helst at man avskaf-
fer tellekantsystemet i sin form for så å bygge 
opp et nytt system med grunnlag i det eksiste-
rende Cristin-systemet, der både forsknings- og 
formidlingsaktiviteter knyttes opp mot finansi-
eringsmodeller.

av Siri Lindstad– Man isolerer seg om man bare skriver for sine 
nærmeste kollegaer, sier Rune Blix Hagen.
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Publiseringsindikatoren

 ▪ også kalt «tellekantsystemet»
 ▪ innført ved universiteter og høgskoler i 
2006

 ▪ registrerer publiseringer i vitenskapelige 
tidsskrifter

 ▪ publiseringspoeng utløser økonomiske 
midler til «opphavsinstitusjonen»

Horisonten er for snever
Humanistene dominerer tellekant-
debatten, mener Gunnar Sivertsen i NIFU.

– Den forskningspolitiske debatten i medi-
ene foregår bare på kultursidene. Dermed 
får kravet om formidling urettmessig mye 
oppmerksomhet, mener Gunnar Sivertsen. 
Han er forsker ved Nordisk institutt for stu-
dier av innovasjon, forskning og utdanning 
(NIFU) og publiseringsindikatorens «far». Og 
han har akkurat sukket tungt over at kritikken 
mot publiseringsindikatoren – «tellekantsys-
temet» – igjen handler om at formidling ikke 
gir uttelling i indikatoren.

– De fleste forskningsjournalister har 
samme bakgrunn som meg, nemlig fra huma-
niora, og de samme fagene er sterkt overrepre-
sentert i den norske bokbransjen. Dermed får 
man en debatt som diskuterer forskningsfor-
midling bare innenfor disse fagenes horisont. 
Hensikten med publiseringsindikatoren var 

å stimulere forskning. Derfor overrasker det 
meg at hver gang man snakker om tiltak for 
forskning, blir det feil at forskningsindikato-
ren ikke stimulerer alt annet også.

– Formidling skjer hvert sekund
Det er i nyeste nummer av tidsskriftet Prosa at 
tellekantsystemet igjen er oppe til debatt. Her 
heter det at med tellekantsystemet er forsknin-
gen blitt mer gjennomsiktlig og synlig, men at 
det derimot står dårligere til med forsknings-
formidlingen. Spørsmålet tidsskriftet stiller, 
er derfor hva som skal til for at tellekantene 
skal fungere bedre.

Det mener også Sivertsen er et riktig spørs-
mål å stille etter seks år med tellekantsystemet.

– Men hvorfor ikke da også spørre hva som 
har skjedd med selve forskningen? Selvfølgelig 
mener også jeg at formidling er viktig. Men for-
midling av forskning foregår hele tiden, hvert 
sekund. Man behøver ikke å lese populærviten-
skapelige artikler av trafikkforskere for å ta seg 

trygt fram i trafikken. Forskning formidles til 
samfunnet på mange flere måter enn gjennom 
forskernes egne formidlingspublikasjoner. 

Sivertsen mener at hvis man skal ha for-
midling som budsjettindikator, må man passe 
på å ikke flytte penger systematisk over til 
de fagene som primært skriver selv når de 
formidler forskning til samfunnet. 

– Da flytter vi pengene vekk fra de fagene 
som for eksempel utvikler nye medisiner, ny 
teknologi og så videre.

Bred evaluering på gang
Nå skal hele tellekantsystemet evalueres, noe 
Sivertsen sier han ser fram til med interesse.

– Jeg har selv bidratt til at en del av evalu-
eringsoppdraget er å vurdere effekten også av 
andre aktiviteter enn forskning, for eksempel 
formidling. Min hypotese er at formidlingsak-
tiviteten når det kommer til stykket, ikke har 
gått ned eller blitt understimulert, ettersom det 
finnes så mange andre incentiver til å formidle.
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Forsking ved høgskolane
Forskerforum kastar lys over temaet forsking ved høgskolane. Artikkelserien vart innleidd av hovudsaka i nr. 2/12. 

Oppmodar til å ta doktorgrad
ved Høgskolen i Buskerud har kompetanseheving vore ein bevisst strategi på vegen mot universitet.  
Det har kome dei fast tilsette til gode.

– For meg har dette først og fremst vore ei kjem-
pefin moglegheit. Eg trur også det har vore po-
sitivt for miljøet. Med tanke på at høgskolen har 
universitetsplanar, er det jo ein fordel at vi har 
nok kompetanse ved høgskolen til å utvikle nye 
master og ph.d.-program, seier Marit Gundersen 
Engeset, som underviser i marknadsføring ved 
Høgskolen i Buskerud (HiBu). 

Ho er ein av dei fast tilsette i staben som har 
nytt godt av at HiBu i mange år har hatt som 
mål å bli universitet.

– Eg var tilsett som førstelektor då eg fekk 
høve til å ta ein doktorgrad i marknadsføring. 
Det er eit ønske om kompetanseheving ved 
høgskolen, og det blir lagt til rette for at dei som 
ønskjer det, skal kunne ta ein ph.d.-grad, seier 
Engeset, som disputerte for doktorgraden i 2011 
ved Norges Handelshøgskole.

Må søkje om FoU-tid
Ingunn Elvekrok, lokallagsleiar i Forskerfor-
bundet ved Høgskolen i Buskerud, stadfestar 
at mange av dei tilsette ved høgskolen blir opp-
moda til å ta doktorgrad.

– I ein periode fekk internt rekrutterte stipend-
iatar også behalde lønna, samtidig som dei hadde 
75 prosent forsking og 25 prosent undervisning. 
Dette er det likevel slutt på, fortel Elvekrok.

Ho hadde gjerne ønskt at alle hadde tid til 
forsking og utvikling (FoU).

– Men alle må søkje om tid, så i praksis har 
vi ikkje fast FoU-tid ved høgskolen. For å kunne 
forske blir ein avhengig av eksternt finansierte 
prosjekt.

Marit Engeset fortel at ho 
som intern doktorgradsstipen-
diat ikkje fekk særskilde midlar 
frå høgskolen.

– Men etter kvart hadde eg 
nok meir FoU-tid enn det som 
er vanleg. Ved HiBu får vi til-
delt FoU-tid etter søknad, ut frå 
resultat og planar. I søknaden 
min skisserte eg opp ein plan 
for FoU-arbeid fram mot fer-
dig doktorgrad, og leiinga var 
positiv. I samband med doktor-
graden var eg eitt år i USA. Då 
hadde eg ikkje undervisning og 
hadde stort sett fri til å forske. Eg 
har så klart også brukt mykje av 
mi eiga fritid.

Satsar på førstekompetanse
Rektor Kristin Ørmen Johnsen ved Høgskolen 
i Buskerud kan fortelje at heile 56 prosent av 

dei tilsette ved Høgskolen i Buskerud i dag har 
førstekompetanse.

– I det siste åra har vi hatt ei spesiell satsing 
på eit eige førstelektorprogram, og vi har også 
jobba målbevisst for at fleire skal kvalifisere seg 
som dosent, seier Johnsen.

– Men de har ikkje eige program for doktor-
gradsutdanning? 

– Nei, men eg meiner vi legg til rette for at 
dei tilsette skal få ta doktorgrad. I tillegg til sti-
pendiatar som er finansierte av departementet, 
har vi mange «interne» stipendiatar, men vi er 
avhengige av ekstern finansiering.

Johnsen fortel at høgskolen får støtte til kompe-
tanseheving blant anna frå Drammen kommune, 
Buskerud fylkeskommune og frå næringslivet.

– Stipendiatar er éin ting, men vi er også 
opptekne av at dei som har ein doktorgrad, skal 
kunne bli professor. Høgskolen må ha fleire 
professorar for å kunne utvikle nye master- og 
doktorgradsprogram, og vi har i fleire år sett av 
strategiske midlar til professorstipend. Målet er 
at alle avdelingane skal få høve til å kvalifisere 
fleire av sine tilsette til professor, seier Johnsen. 
Ho fortel at høgskolen held ved lag universitet-
sambisjonane saman med Høgskolen i Vestfold, 
trass i at Høgskolen i Østfold nyleg har trekt seg 
ut av fusjonssamarbeidet.

Har hatt FoU-stipend
Også ved Høgskolen i Hedmark, som har planar 
om å bli universitet i lag med Høgskolen i Lil-

lehammer og Høgskolen i 
Gjøvik, har det vore satsa på 
at tilsette skal ta doktorgrad.

Rektor Lise Iversen Kul-
brandstad ved Høgskolen 
i Hedmark seier at det i 
nokre år vart sett av interne 
FoU-midlar som dei tilsette 
kunne søkje om stipend frå 
for å ta doktorgrad.

– Det har vore ei stor 
satsing ved høgskolen for å 
opprette master- og doktor-
gradsprogram. Vi har difor 
hatt ei stipendordning for 

at tilsette skulle få høve til å 
auke kompetansen. I år har 
vi valt å lyse ut sju stipend til 
førstelektorkvalifisering, fordi 

det er der skoen trykker no, seier Kulbrandstad.

Av Johanne Landsverk

– Vi legg til rette for at tilsette skal få førstekompetanse, seier rektor Kristin Ørmen Johnsen. 

– Eg har fått høve til å ta 
doktorgrad i marknadsføring,  

seier Marit G. Engeset.
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Ledervalg:

– Administrativ bakgrunn er like godt
Sterke stemmer i Forskerforbundet vil åpne for en ny leder med administrativ bakgrunn  
– eller en todelt modell.

Bør den neste lederen i Forskerforbundet ha 
vitenskapelig bakgrunn, eller kan kandidater fra 
den teknisk-administrative siden vinne fram? 
I dag har omlag 25 prosent av medlemmene i 
Forskerforbundet administrativ bakgrunn, 65 
prosent er vitenskapelig ansatte, mens nærmere 
ti prosent ikke har oppgitt sin bakgrunn. Ifølge 
forfatter av Forskerforbundets historie fra opp-
starten i 1955 til 2005, Yngve Nilsen, var den 
teknisk-administrative gruppen med fra starten, 
men den fikk et oppsving i 1960-åra, i takt med 
ekspansjonen av høyere utdanning.

– Det ble vanligere å rekruttere folk med 
samme faglige bakgrunn som dem de skulle 
administrere, sier Nilsen.

Samtidig ble det tradisjon å velge forbunds-
lederen blant professorene. Unntaket var Egil 
Spangen, som var forbundsleder i 1969–70. 
Han var opprinnelig universitetslektor, men ble 
senere fakultetssekretær.

– I 1969 oppnådde Spangen et definitivt 
gjennomslag for kvalifikasjonsopprykk på 
grunnlag av forskning, og slik blir han et ek-
sempel på en administrativt ansatt som har hatt 
avgjørende betydning for Forskerforbundets 
identitet og tyngde som fagforening, sier Nilsen. 
Tradisjonen for å velge en professor ble imid-
lertid forsterket etter 1970-åra, fordi forbundets 
sekretariat ble sterkere og fikk større betydning, 
slik at den valgte lederen fungerte mer som en 
forgrunnsfigur, ifølge Nilsen.

– Vi skal ikke se bort fra at valget av en leder 
med administrativ bakgrunn kan bety et brudd 
med denne hevdvunne arbeidsdelingen, sier 
Nilsen.

B-medlemmer
Tradisjonen med å velge en professor som leder 
blir nå utfordret gjennom kandidaturet til admi-
nistrativt ansatt og hovedtillitsvalgt Kristian Molle-
stad for Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo.

Leder av Forskerforbundets Forening for ad-
ministrativt personale (FAP) Kjersti Sørlie Rimer 
mener tiden er moden for at forbundet anerkjen-
ner medlemskategoriene som likeverdige når det 
kommer til å velge en ny leder.

– Personlige egenskaper og erfaring fra til-
litsmannsapparat og -roller er det som teller. Vi er 
fullverdige medlemmer som jobber på de samme 
institusjonene, og vi føler ingen grunn til å være 
B-medlemmer, sier Rimer til Forskerforum. Hun 
mener en teknisk-administrativ forbundsleder 
både har evnen og erfaringen til å tenke på tvers 
av fagområdene og se helheten i kampen for bedre 
lønns- og arbeidsvilkår.

– Vi må spørre oss hvorfor vi i det hele tatt er 
med i Forskerforbundet hvis vi ikke kan stille til 
valg, sier Rimer.

Primært lønn
Førstelektor Kjell Erik Skaug er hovedtillitsvalgt 
for Forskerforbundet ved Universitetet i Agder. 
Ved forrige landsråd tok han til orde for å velge 
en administrativ leder i kombinasjon med en 
nestleder fra de faglige medlemmene.

– Den primære oppgaven til Forskerforbun-
det er å være en fagforening som jobber for 
bedre lønns- og arbeidsvilkår for sine medlem-
mer. Lederen bør være den som er best egnet 
til å utføre denne oppgaven, enten han er viten-
skapelig eller administrativt ansatt, sier Skaug.

– Å jobbe fagpolitisk mot Storting og depar-
tement er viktig, men dette er ikke primærjob-
ben vår i forhold til lønns- og arbeidsvilkår, sier 
Skaug. Han mener den nye forbundslederen må 
jobbe for større innflytelse i Unio og for å minske 
lønnsgapet både til privat sektor og skoleverket.

tid til å forske
– Rutinene vi har hatt så langt, har ikke fungert. 
Vårt største problem som vitenskapelig ansatte 
er å få tid til å forske, og dette handler om ar-
beidsvilkår, ikke fagpolitikk. Personlig egnethet 
og erfaring er det som teller hos en leder som 
skal oppnå resultater, sier Skaug, som presiserer 
at det ikke finnes noen grunn til å kritisere den 
sittende lederen av Forskerforbundet.

Egil Børge Mikalsen, tillitsvalgt ved Forsker-
forbundet ved Universitetet i Tromsø og adminis-
trativt tilsatt, mener Forskerforbundet ikke kan 

ledes av noen andre enn vitenskapelig tilsatte.
– Det store flertallet av medlemmene våre er 

vitenskapelige, og denne gruppen nevnes først 
i enhver sammenheng når det gjelder lønn og 
lønnsløft, sier Mikalsen. Under forrige landsråd 
tok han til orde for å beholde tradisjonen med 
faglig forbundsleder, men Mikalsen er åpen for 
en todelt ledermodell.

– Hvis en administrativ og en vitenskapelig 
ansatt kunne ha stilt opp som et team, hvor den 
vitenskapelige var leder, så kunne vi ha fått en 
god løsning, sier Mikalsen.

  
Av Andreas Høy Knudsen

– De teknisk-administrative har vært medlemmer siden starten, sier historiker Yngve Nilsen.
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Ledervalg i 
Forskerforbundet
 
I oktober skal Forskerforbundets represen-
tantskapsmøte velge nytt hovedstyre og 
leder for perioden 2013–2015.  
Alle medlemmer kan ifølge reglementet vel-
ges, men tradisjonelt velges en professor. 
Under Forskerforbundets landsråd i mars 
foreslo kjell Erik Skaug fra Universitetet i 
Agder å legge til rette for en administrativ 
lederkandidat, noe Forskerforum skrev om i 
nr. 4/12. 
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Utdanningskvalitet:

Å lære sløyd via nettet
Stadig fleire høgskolar satsar på nettbasert lærarutdanning. – Ein katastrofe for kunst- og handverksfaget, 
meiner lærar ved Høgskolen Stord/Haugesund.

– Eg er ikkje imot nettbasert undervisning, men 
å gjere grunnutdanninga for lærarar nettbasert 
er katastrofalt for kunst og handverksfaget. Eg 
kan ikkje drive sløydundervisning på nettet! Heile 
handverkstradisjonen, med læring frå læremeis-
ter til svein, går tapt, seier Kjetil Sømoe, som er 
høgskolelærar i kunst og handverk ved Høgskolen 
Stord/Haugesund.

Er redd faget blir endra
Forskeforum skreiv i førre nummer om at stadig 
fleire høgskolar vil tilby grunnskulelærarutdan-
ning på nett. Men kva skjer med det faglege 
innhaldet?

– Eg er redd for at faginnhaldet vil måtte 
endrast bort frå det praktiske, og at kunst og 
handverksfaget blir gjort om til ein ny type 

mediefag. Om det er faga som må tilpasse seg 
metodane og ikkje omvendt, då legg vi ut på ein 
farleg veg, seier Sømoe. 

– Problemet er den dårlege økonomien 
ved høgskolane. Det er for små studentkull 
i den nye grunnskoleutdanninga, og kravet 
om at årskurs for 5.–10. og 1.–7. klassesteg 
må undervisast separat, gjer utdanninga dyr. 
Det er billigare å gjere faget nettbasert. Men 
ved å legitimere nettbasert grunnutdanning i 
lærarutdanninga eg er redd for at høgskolane 
samtidig undergrev sin eigen eksistens. Om 
ein skal la all undervisninga skje via nettet, 
blir det ikkje behov for dei små høgskolane i 
distrikta. Ein kan like godt undervise frå Oslo 
og la en koordinator i kommunane stå for å 
organisere praksis, meiner han.

– Må skjerpe seg på nett 
Karen Brænne ved Høgskulen i Volda har posi-
tive erfaringar med nettundervisning.

– Vi fekk prosjektmidlar av departementet 
for å drive nettbaserte studiar i kunst og hand-
verk i samarbeid med Høgskolen i Telemark og 
Høgskolen i Oslo. Difor har vi lært mykje om å 
undervise på nett innanfor eit taust fagområde 
som kunst og handverk, seier Brænne, som er 
førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda.  

Ho meiner både lærarar og studentar må 
skjerpe seg på ein heilt annan måte enn i klas-
serommet når dei skal kommunisere på nettet. 

– Gjennom erfaringane vi no har gjort, kan 
det sjå ut til at studentane som har teke nettun-
dervisning, har eit høgare refleksjonsnivå enn 
dei faste studentane på campus, fordi dei på 
nett må lære å bli tydelege i kommunikasjonen.  

– Men kva med innhaldet i kunst og hand-
verksfaget? 

– Når det gjeld å lære om materialar og å 
lære teknikkar, må vi ha samlingar der vi møter 
studentane. Dette må vere ein obligatorisk del 
av studietilbodet. Studentane må også ha tilgang 
til verkstad der dei bur. Men delemne i visuell 
kommunikasjon fungerer svært godt som nett-
undervisning, meiner Brænne. 

Får større læringsmiljø
Ho ser likevel at det kan vere uheldig om høg-
skolane opprettar nettstudium berre for å få nok 
lærarstudentar.

– Men stoda her i Volda er slik at eg til neste 
år kan risikere å bli sitjande med tre eller fem 
studentar som ønskjer kunst og handverk i lærar-
utdanninga si. Med så små studentkull trur eg at 
det her på Vestlandet vil vere ei naudsynt løysing 
å tilby nettstudium. Når fagtilbod ved grunnsko-
lelærarutdanninga blir nettbaserte, vil studentane 
her i Volda kunne ta del i eit større læringsmiljø i 
lag med studentar frå andre delar av landet.

  Av Johanne Landsverk

– Studentar ønskjer 
nettstudium
På campus står stolane tomme. 
Studentane ved Høgskulen i Volda vil ta 
språkfag på nett.

– Når det gjeld årsstudiet i norsk, har vi 
ikkje nedgang i studenttalet. Men studentane 
vil studere faget på nett, seier Kari Garshol 
Welle, høgskolelektor i norsk ved Høgskulen 
i Volda. 

Nyleg fortalde studentavisa Peikestokken 
om at Høgskulen i Volda er heilt avhengig 
av nettstudentar for å kunne tilby undervis-
ning i einskilde humanistiske fag, som språk 
og litteratur. Dårleg økonomi tvingar fram 
nettløysingar, og studentane har forsvunne 
frå campus.

– Det er klart det blir billigare for høgsko-
len å tilby nettstudium. Men overgangen til 
meir nettundervisning har ikkje berre økono-
miske årsaker. Det er studentane sjølve som 
ønskjer dette. Mange vil heller bu på heimsta-

den. Etter at vi byrja med nettilbod for sju–åtte 
år sidan, har talet på studentar auka jamt. Ved 
årsstudiet i norsk har vi i dag 210 nettstudentar 
fordelte på emna språk og litteratur. 

Welle meiner likevel at noko har gått tapt.
– I humanistiske fag, som handlar om 

kultur og identitet, er det er vanskeleg å få til 
diskusjon om verdiar og normer når eg ikkje 
får studentane direkte i tale. Dette er den store 
ulempa med nettstudia, at vi går glipp av den 
viktige fagdiskusjonen.

– Nettstudentar er flinkare til å kommunisere, meiner Karen Brænne. 
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115 800 personer har søkt om studieplass fra høs-
ten, melder Samordna opptak. Det er ca. 7000 
flere søkere enn i 2011, og utgjør en oppgang på 
6,6 prosent. Kunnskapsminister Kristin Halv-
orsen gleder seg over det rekordhøye antallet 
søknader, og spesielt den etterlengtede økningen 
innenfor teknologifag og lærerutdanningene.

– Dette er meget gledelig, ikke minst fordi 
arbeidslivet har så stort behov for teknologisk 
kompetanse framover. Det tyder på at regjerin-
gens satsing på realfag og teknologi virker, sier 
Halvorsen.

Men hun er alene om å juble over økningen 
så lenge den ikke følges opp av flere fullfinan-
sierte studieplasser.

100 nye plasser
– Deler av høyere utdanning har vært drevet på 
dugnad nå i flere år, og dette legger press på 
utdanningskvaliteten for studentene og arbeids-
vilkårene for de ansatte. Det kan ikke fortsette 
slik, sier Forskerforbundets leder Bjarne Hodne.

Også Norsk studentunion legger en demper 
på entusiasmen.

– Det er positivt for regjeringens del at man 

har klart å gjennomføre en kampanje som har 
økt søknadstallene ved lærerutdanningene og 
innenfor realfagene. Men vi setter spørsmåls-
tegn ved at man ikke har klart å prioritere flere 
fullfinansierte studieplasser. Det er en økning 
på litt over 100 studieplasser i 2012, men en øk-
ning på 7000 søkere, sier fagpolitisk ansvarlig i 
Norsk studentorganisasjon Jens Folland.

Må beholde kvaliteten
Til Forskerforum sier Kristin Halvorsen at hun 
ikke kan gå i detalj på budsjettspørsmål, men 
hun antyder at finansiering bør følge økning 
i studieplasser. Fasiten kan tidligst komme i 
revidert budsjett som legges frem i mai.

– Jeg kan ikke gå i detalj om dette, for det 
er veldig klare budsjettspørsmål. Men når vi 
har så gledelige tall, gir det gode argumenter i 
kampen om kronene i budsjettet. Og så må vi 
samarbeide med institusjonene om hvordan 
vi skal få det til på en god måte. Ett element er 
finansiering, for vi må også sørge for å holde 
god kvalitet på utdanningene.

av Aksel Kjær Vidnes

Forfulgte forskere:

Skal gi flere plass
Flere norske universiteter forplikter seg til å ta imot forfulgte forskere.

– Dette er i kjernen av verdigrunnlaget for det 
vi driver med.

Avdelingsdirektør Karen-Lise Scheie Knud-
sen ved Universitetet i Agder (UiA) er fornøyd 
med at universitetet blir det andre i landet til å 
invitere en forfulgt forsker til arbeidsopphold. 
Forskerforum intervjuet i forrige nummer den 
eneste forskeren som har opphold i Norge gjen-
nom det internasjonale Scholars at Risk-nettver-
ket (SAR). Universitetet i Oslo har så langt vært 
alene om å tilby et slikt opphold.

– Vi har vært medlem i et par år og har brukt 
litt tid på å finne ut av hvordan vi skal arbeide med 
dette. Styret har bevilget midler til å invitere en for-
sker. Vi har nå tilbudt en forsker som kommer fra 
et konfliktområde stilling i et år, forteller Knudsen. 

Flere med
I slutten av april holdt SAR Norge medlems-
møte ved Universitetet i Stavanger. Den norske 
grenen av nettverket inkluderer fra og med i år 
samtlige universiteter og en rekke høyskoler. På 
medlemsmøtet meldte flere at de nå vil ta inn 

forskere. Universitetet i Stavanger har vedtatt 
midler fra høsten 2013.

– Vi vil ta imot en person hvert tredje år 
fremover. Det blir en ordinær ansettelse av en 
midlertidig vitenskapelig stilling, forteller per-
sonaldirektør Halfdan Hagen.

Også ved Universitetet i Tromsø, som er 
landets ferskeste medlem fra og med i år, er 
det foreslått å sette av midler til en SAR-forsker.

Ikke u-hjelp
– At dette arbeidet nå begynner å materialisere 
seg, er en veldig gledelig utvikling, sier koordi-
nator for SAR Norge Ragnhild Øien Guldvog ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun forteller at 
et viktig arbeid for nettverket i tiden fremover 
blir å skaffe støtte til å ta imot flere.

– Det kreves ganske mye av institusjoner 
som tar imot en forsker, blant annet fordi det vil 
medføre kostnader. Det er en prioritert oppgave 
for SAR Norge å påvirke myndigheter og sen-
trale finansierende organisasjoner i Norge til å 
være med og gi sin støtte, også i form av midler.

For Knudsen ved UiA er det viktig å under-
streke at universitetet får noe igjen fra ordningen.

– Det er solidaritet med våre kollegaer, men 
dette er ikke u-hjelp. Det er noe vi kan få faglig 
igjen for, akkurat som når vi tar inn en gjeste-
forsker eller gjesteforeleser, sier hun.

av Aksel Kjær Vidnes

– Det kan ikke fortsette slik,  
sier Bjarne Hodne.
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Studieplasser:

Uviss finansiering
At flere søker seg til høyere utdanning, kan bety økte utgifter for institusjonene, frykter Forskerforbundet.

Per i dag er det kun én forfulgt forsker som 
har opphold i Norge gjennom SAR.

Faksimile: Forskerforum nr. 4/12
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INNLAND

Kunst fra Afghanistan ved NTNU
 ■ 10. mai åpner utstillingen «Afghanistan – den gjemte histo-

rien» ved NTNU Vitenskapsmuseet. To tusen år gamle gullfunn 
som har vært gjemt unna fra krig og plyndring i årevis, vil da be-
søke Trondheim, som er det eneste stedet i Norge gjenstandene 
blir vist. Direktør Axel Christophersen ved NTNU Vitenskapsmu-
seet berømmer utenriksminister Jonas Gahr Støre og den norske 
ambassaden i Kabul. Uten dem hadde ikke utstillingen kommet til 
Trondheim, forteller Christophersen til Museumsnytt. Utstillingen 
har et budsjett på om lag 7,4 millioner kroner.

Humanistisk 
fakultet i krise

 ■ Om ti år kan 45 studie-
tilbud være nedlagt og 30 
prosent av vitenskapelig 
personale være borte. Det 
konkluderer en analyse som 
ledelsen ved Humanistisk 
fakultet ved Universitetet i 
Oslo har fått utarbeidet, skri-
ver Morgenbladet. I dag har 
fakultetet 35 millioner kroner 
mindre å rutte med enn for 
bare fire år siden, og antallet 
egenfinansierte forsknings- 
og undervisningsstillinger er 
allerede redusert med ni pro-
sent fra 2005 til 2012. 

Kristen høgskolefusjon
 ■ Den private NLA Høgskolen i Bergen har vedtatt at Høgskolen 

i Staffeldtsgate og Mediehøgskolen Gimlekollen kan fusjoneres 
inn i NLA Høgskolen fra 1. januar 2013. – Fusjonen gir oss mu-
lighet til å spille hverandre gode på de fagområdene vi har i dag, 
og til å utvikle nye tilbud i spenningsfeltet mellom det vi er som 
kristne høgskoler, og de behovene samfunnet utfordrer oss på, 
sier rektor for NLA Høgskolen Bjarne Kvam i en pressemelding.

Nordområdemuseet lagt på is
 ■ Allerede i 2007 lanserte Universitetet i Tromsø (UiT) sammen 

med Troms kommune og Troms fylkeskommune store planer om 
et Nordområdemuseum. Planen var å samle det polare miljøet i 
byen, og siden den gang har blant annet beliggenheten til et slikt 
museum blitt heftig debattert. Men nå er det klart at planene leg-
ges på is. Prosjektet har strandet på grunn av manglende finansi-
ering, skriver UiT på sin nettside.
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Fri prosjektstøtte evaluert 
 ■ Ifølge en evaluering utført av Nordisk institutt for studier av 

innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) er Fri prosjektstøtte 
(FRIPRO) et godt virkemiddel for å fremme forskning av høy vi-
tenskapelig kvalitet, skriver Forskningsrådet. Flertallet av søkerne 
sier at FRIPRO-prosjekter er mer orientert mot grunnleggende 
forskning, har en høyere vitenskapelig kvalitet og fremmer flere 
nye vitenskapelige resultater enn deres øvrige forskningsprosjek-
ter. Evalueringen er utført på oppdrag fra Forskningsrådet.

Vil overta 
forsknings-
institutter

 ■ Med åtte mot to stemmer 
har styret ved Høgskolen i 
Oslo og Akershus (HiOA) 
vedtatt å arbeide for at  
Arbeidsforskningsinstituttet 
(Afi) og Norsk institutt for 
oppvekst, velferd og aldring 
(NOVA) legges inn under 
høgskolen, melder HiOA på 
sine nettsider. Rektor og  
styreleder ved HiOA Kari  
Toverud Jensen understreker 
betydningen av sammenslå-
ingen for høgskolens univer-
sitetsplaner. Høgskolen vil 
slå seg sammen med insti-
tuttene for å bygge opp forsk-
ningsmiljøer, mens insti-
tuttene ønsker å styrke sin 
posisjon i oppdragsmarkedet 
gjennom å få en større insti-
tusjon i ryggen.

Innfører ikke kjønnspoeng 
 ■ Universitetet i Oslo (UiO) har avvist et forslag om å innføre 

kjønnspoeng for menn for å rette opp kjønnsbalansen i fag som 
medisin, psykologi og odontologi. En arbeidsgruppe fra SV-fakul-
tetet, medisinsk og odontologisk fakultet gikk inn for at gutter 
skulle få to ekstra poeng ved opptak. – De fleste høringsinstan-
sene gikk ikke inn for å bruke kjønnspoeng, og det ble også ledel-
sens endelige standpunkt i saken, sier prorektor Inga Bostad ved 
UiO til nettstedet Kjønnsbalanse i Forskning.
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– Mister forskningstid
 ■ Forskerforbundets lokallag ved Høgskolen i Volda (HVO) pro-

testerer mot forslaget fra forskningsutvalget ved høgskolen om 
redusert tid til forsking og utviklingsarbeid (FoU). – I stedet vil 
de at de faglig ansatte skal søke om individuelle ressurser til FoU-
arbeid, sier Erling Sivertsen, leder for Forskningsforbundet ved 
HVO. – Det er sagt at vi skal få det bedre, men egentlig er det 
snakk om å avskaffe den individuelle retten til å forske, uttaler Si-
vertsen til Sunnmørsposten.

Konferanse for museer og arkiv 
 ■ Som en avslutning på en mangeårig satsning for å styrke forsk-

ningen ved museer og arkiv vil Norsk kulturråd til høsten arrangere 
konferansen «Museale og arkivale praksiser» i samarbeid med Uni-
versitetet i Oslo, forteller Inger Johanne Lyngø i Norsk kulturråd til 
Forskeforum. Lyngø håper at dette samtidig kan bli starten på en 
fast forskningskonferanse på museums- og arkivfeltet. Fristen for å 
levere inn abstract til høstens konferanse er 1.juni.

Lovstridig likelønnstillegg 
 ■ Likestillingsombudet har slått fast at likelønnstillegget som ble 

gitt ved lønnsoppgjøret i fjor, strider mot likestillingsloven, melder 
NRK. Det var professor Per Morten Schiefloe som klaget da kvin-
nelige kolleger ved NTNU fikk et lønnstrinn mer enn mennene. 
Likestillingsombudet mener NTNU brøt loven da kvinnene fikk et 
lønnstrinn mer i lønnsøkning. Personalsjef Arne Kristian Hestnes 
ved NTNU sier han følte seg fanget av sentrale lønnsavtaler om li-
kelønn da tilleggene ble gitt. 

HiOA må kutte 
 ■ Helsefagene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) må kutte 

millioner av kroner etter at de pådro seg store underskudd i 2010 og 
2011, skriver Universitas. I fjor gikk Fakultet for helsefag ved HiOA 
med 10,5 millioner kroner i underskudd. I tillegg kommer et un-
derskudd på 6,6 millioner kroner fra året før. – Underskuddene er 
opparbeidet ved avdeling for helsefag på det som tidligere var Høg-
skolen i Oslo (HiO), sier direktør ved HiOA, Ann Elisabeth Wedø, 
til Universitas. 

Strengere krav til lærere 
 ■ Kunnskapsdepartementet (KD) foreslår at lærerne må ha kom-

petanse i fag de underviser i. I et lovforslag varsles krav om 60 
relevante studiepoeng for å undervise i de fleste fag på videregå-
ende skole. Samme poengkrav vil gjelde for undervisning i norsk/
samisk, matematikk og engelsk på ungdomsskolen. For de fles-
te andre fag i ungdomsskolen og i norsk/samisk og matematikk 
på barnetrinnet blir kravet 30 studiepoeng, melder KD. Kravet vil 
ikke gjelde for dagens lærere som har utdanning fra tidligere.

EU-pengar på 
vent

 ■ Mellom 70 og 80 milli-
ardar kroner står no på ein 
EU-konto og ventar på at 
forskarar frå Noreg og andre 
land i Europa skal konkurre-
re om pengane. Internasjo-
nal direktør Simen Ensby i 
Forskingsrådet seier til Uni-
forum at han vonar endå 
fleire forskarar i Noreg enn 
tidlegare vil delta i kampen 
om å få tildelt pengar frå 
denne aller siste potten frå 
EUs 7. rammeprogram. I dag 
deltek om lag 4000 forska-
rar i Noreg i 1060 ulike for-
skingsprosjekt i regi av EU. 

Oppsagt, men 
beholder jobben

 ■ Den midlertidig ansatte 
professoren Ingunn Lunde 
har i 17 år jobbet ved Det 
humanistiske fakultet ved 
Universitetet i Bergen. Hun 
ble først oppsagt fra fakulte-
tet, fordi forskningsprosjek-
tet hennes som er finansiert 
gjennom Forskningsrådet, 
ender 31. juli 2012. Nå har 
fakultetsstyret likevel vedtatt 
at Lunde ikke skal sies opp. 
– Saken burde likevel aldri 
ha gått så langt som den har 
gjort. Det har vært en ødeleg-
gende og belastende sak, sier 
Lunde til avisen På Høyden.
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Det skal ikke så mye til: tid, rom og en klapp i 
ny og ne på forskerens skulder. Siden kommer 

motivasjonen av seg selv. Eller?. 
Av Siri Lindstad

Nøkkelen 
i nakken
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Denne artikkelen handler om deg som jobber 
innenfor en såkalt kunnskapsorganisasjon, om 
pågangsmotet ditt, viljen, om hvordan du ikke 
kan tenke deg et annet liv. Den handler om den 
lille nøkkelen du har i nakken som noen vred 
om på i løpet av hovedfaget, om det lille dyttet 
du fikk i ryggen da arbeidet med doktorgraden 
tok til, og om hvordan du siden, kanskje flere 
tiår senere, i alle fall tilsynelatende fortsatt er 

fullstendig selvgående.
Spørsmålet er bare hva du egentlig går på? 

Hva er det som driver deg framover?
Jo, det er din indre P – Primadonnaen, Pre-

stasjonstripperen eller Pragmatikeren – vil den 
danske forskeren Helle Hedegaard Hein hevde. 
Med mindre du har smuldret hen og blitt en 
vanlig lønnsmottaker, vel å merke.

Fire arketyper
Vi treffer henne på Dekanskolen, lederopplær- 
ingen som Universitets- og høgskolerådet ar-
rangerer for dekaner og instituttledere. De skal 
lære å lede sånne som deg. Seniorforskeren ved 
Copenhagen Business School forteller om hvor-
dan hun i lengre tid har forsket på arbeidstakere 
innen kunnskapsorganisasjoner, innovative 
bedrifter, kultursektoren og andre institusjoner 
med høyt spesialiserte, hardt arbeidende og pro-
fesjonelle medarbeidere. Og budskapet hennes 
til deltakerne på Dekanskolen er: La folk få jobbe 
mest mulig i fred.

– Skjerm dine medarbeidere fra så mye sty-
rings- og ledelsesteknologi som bare mulig.

Det er da det blomstrer i akademia.
Høyt spesialiserte medarbeidere har nemlig 

én ting til felles, ifølge Hein, og det er at de i 
overveiende grad er styrt av indre motivasjons-
faktorer. De behøver ikke motiveres for å gå på 
jobb. De går på jobb for å bli motivert.

Det eneste man skal ta hensyn til, er at de 
kommer i flere varianter.

– Det er snakk om fire arketyper som går på 
arbeid med fire vidt forskjellige formål og med 
ulike drivkrefter, forteller hun, og avdekker dem 
altså en etter en: primadonnaen, prestasjons-
tripperen, pragmatikeren og lønnsmottakeren.

Ble aldri ferdig på skolen
Nei, ærlig talt, tenker du kanskje. Noen prima-
donna er du da ikke, og i alle fall ingen presta-
sjonstripper, med et umettelig behov for andres 
anerkjennelse. Men vent likevel litt med å bla 
videre! Hein snakker om dem alle med kjærlig-
het. Det skal vi også gjøre.

Men først en liten ringerunde til noen tilfel-
dig utvalgte forskere med spørsmålet: Hvorfor 
forsker du egentlig?

– Jeg pleier å si til mine foreldre at jeg aldri 
har sluttet å gå på skolen. Det handler om gle-
den ved å lese, lære noe nytt og kanskje også 
forstå noe nytt, det å være i et miljø der kunn-
skapsgenerering er dagliglivet, sier Ole Andreas 
Engen, professor ved Universitetet i Stavanger 
med samfunnssikkerhet som fagfelt.

Også for Anne Marie Støkken, professor i 
sosiologi ved Universitetet i Agder, er det et sta-
dig sug etter å lære noe nytt som driver henne.

– Det er det å være i en kontinuerlig lærings-
prosess, det å aldri bli ferdig, aldri bli utlært. Og 
så er det noe med livsformen, med mye frihet 
og variasjon.

Og til tross for at verken Støkken eller 
Engen virker spesielt selvsentrerte eller lu-
nefulle – tvert imot – ville nok forsker Hein 
ha diagnostisert dem som to primadonnaer 
med et strøk av introvert prestasjonstripper. 
Så hva kjennetegner da en typisk akademisk 
primadonna eller en prestasjonstripper ifølge 
Heins teorier?

I en høyere saks tjeneste
– Primadonnaer har et eksistensielt forhold 
til sitt eget arbeid og jobber for en sak som er 
større enn dem selv. Når de føler at de gjør en 
forskjell i den høyere saks tjeneste, finner de en 

– En god dag på jobben for en introvert prestasjonstripper er en dag der vedkommende får være i 
fred, sier Helle Hedegaard Hein. (Foto: Anne Elisabeth Næss)

Motivasjon
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mening, ikke bare med arbeidet de utfører, men 
også med livet, forklarer Hein.

Primadonnaer streber etter den høyeste 
standarden i forskningen.

– Det vil si at de føler det som sitt person-
lige ansvar alltid å være godt påkledd hva angår 
kompetanse og kunnskap. Dette ser de som sitt 
personlige ansvar. Det kunne med andre ord 
ikke falle primadonnaene inn å be om lønns-
tillegg for å lese fagtidsskrifter på fritiden. For 
dem er det en selvfølge å gjøre det.

Overraskende nok, vil mange kanskje mene, 
bryr ikke akademias primadonnaer seg så mye 
om ros fra andre.

– De vet godt selv når det de har gjort er 
bra eller ikke. Og om du skulle rose en prima-
donna for noe vedkommende selv vet er en 
middelmådig innsats, vil han eller hun bare 
miste respekten for deg, mener Hein.

Nerder seg gjennom dagen
De introverte prestasjonstripperne er heller 
ikke spesielt opptatt av å få ros. Det er i denne 
gruppen du finner de typiske nerdene, de som 
synes at det beste i verden er å få fordype seg 
i komplekse problemstillinger for å se om de 
klarer å knekke den faglige nøtten.

– De introverte prestasjonstripperne er ek-
stremt motiverte av forskningsprosessen i seg 
selv. De får en flowfølelse der de mister for-
nemmelsen for tid og sted. Og så snart de har 
knekket en faglig nøtt, blir de rastløse og trenger 
en ny nøtt, helst noe enda mer komplisert. De 
knekker nøtter bare for å se om det lar seg gjøre, 
ikke fordi noen har bedt dem om det, eller fordi 
noen nødvendigvis har bruk for dem, sier Hein.

Snorre Aunet, professor ved Institutt for 
elektronikk og telekommunikasjon ved NTNU, 
snakker med begeistring om tiden som stipen-
diat og senere postdoktor. Da tok han svært 
sjelden kvelden før ved totiden om natten.

– Forskningen kan bli besettende og altopp-
slukende i perioder, på godt og vondt. I flere 
år var jeg såpass interessert i det jeg holdt på 
med, at det var vanskelig å gjøre noe annet. Jeg 
skulle nok gjerne fortsatt holdt på slik, for det 
er den frieste og beste jobbsituasjonen man 
kan tenke seg. Men det er jo ingen karrierevei. 
Du må gjøre andre ting også, som å undervise 
og formidle, noe som i og for seg kan være bra, 
men som reduserer tilgjengelig tid til forskning.

Følger et kall
Støkken ved UiA forteller at hun fra tidlig av 
definerte jobben sin som noe annet enn en 
vanlig jobb.

– Jeg kan kjenne at det jeg driver med, lig-
ger nærmere enkelte kunstarter, eller leveyrker 
i det gamle bondesamfunnet. Arbeid og fritid 
går over i hverandre.

Samtidig betyr det mye for motivasjonen 
hennes at hun i de senere års forsknings- og 

– Jeg kan kjenne at det jeg driver med, 
ligger nærmere enkelte kunstarter, eller 
leveyrker i det gamle bondesamfunnet. 
Anne Marie Støkken, Universitetet i Agder

Alle forskere har en grunnleggende arketyp av natur, men kan samtidig ha en atferd som passer til 
flere arketyper, ifølge forskeren Helle Hedegaard Hein. (Foto: Anne Elisabeth Næss)

– Primadonnaen følger et kall, mener Helle 
Hedegaard Hein. (Foto: Anne Elisabeth Næss)
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utviklingssamarbeid har hatt et tett samarbeid 
med praksisfeltet, for eksempel barnevernet.

– Praktikerne blir garantister for at det jeg 
holder på med, er relevant og interessant i en 
bredere sammenheng.

Her skiller primadonnaen seg fra den in-
troverte prestasjonstripperen, ifølge Hein. For 
mens sistnevnte bare vil få pusle med sitt av 
egen interesse, følger primadonnaen et kall.

– Disse er de fagprofesjonelle i historisk 
forstand. Så har da også enhver profesjon blitt 
utviklet fra et kall, altså at man arbeider i en 
høyere saks tjeneste, sier Hein.

Skaper orden i uorden
Nå hører vi riktignok hvordan forskerne krymper 
seg i andre enden av røret når vi ytrer ordet «kall».

– Det blir for pompøst, sier Engen ved UiS.
Men at det de holder på med, skal oppleves 

som viktig også utenfor akademia, er et poeng 
flere av dem understreker.

– Jeg vil gjerne bidra til å sette søkelyset på 
viktige samfunnsspørsmål. Dessuten er det vel-
dig motiverende å skape orden i uorden. Det 
finnes så mange regler, dommer og avgjørelser 
som kan gå litt på kryss og tvers, så det å få ryddet 
opp, tror jeg er en motivasjonsfaktor for mange 
av oss som driver med juridisk forskning, sier 
Trude Haugli, professor i jus ved Universitetet i 
Tromsø, med barnerett som fagfelt.

Kanskje er også Hein for streng når hun på-
står at det kun er ros fra akademiske likemenn 
som tilfredsstiller de hun kaller for primadon-
naer. Forskerne vi snakker med, suger i alle fall til 
seg alt de kan få av gode tilbakemeldinger, hvem 
de nå enn måtte komme fra. Mange trekker fram 
verdien av å undervise og være i dialog med stu-
denter på de ulike nivåene. Andre snakker om 
hvor motiverende det er når man kan formidle 
egen forskning til et bredere publikum.

Fikk brått et publikum
For Janne Stigen Drangsholt, førsteamanuensis 
ved Universitetet i Stavanger, opplevdes det 
som frigjørende at hun plutselig fikk lesere 
også utenom den lille fagkretsen hun ellers 
publiserte for.

– Jeg skriver om britisk lyrikk, et veldig smalt 
felt, hvor jeg forsker på metaforer og gjør bruk 
av mye teoritungt stoff. Lenge følte jeg derfor 
at jeg bare jobbet for meg selv og min egen 
del, sier Drangsholt. Men i 2008 begynte hun 
å skrive for Aftenpostens månedlige magasin 
Innsikt, hvor hun nå har en fast kulturspalte. 
En av de første Innsiktartiklene hun hadde på 
trykk, handlet om vampyrer.

– Jeg har skrevet mye om myter og er opptatt 
av den sirkulære bevegelsen i fortellingene. 
Derfor skrev jeg om vampyrene som en my-
tisk skikkelse og hvorfor vi blir så fascinerte av 
dem. Dette var da ungdomsbøkene og -filmene 
Twilight slo gjennom, og plutselig var jeg blitt 
vampyrekspert og ble blant annet invitert til 
å være dommer i Kvitt eller dobbelt på NRK. 
En annen Innsiktartikkel handlet om mors-
skikkelsen i litteraturen med utgangspunkt i 
Joan Didions forfatterskap. Det er utrolig gøy og 
inspirerende å kunne skrive for så mange. Men 
samtidig må man ikke la seg forføre av det. Nå 
gleder jeg meg til snart å ha ett år forskningsfri, 
slik at jeg igjen kan fordype meg og skrive for 
de tre personene som måtte lese artiklene mine.

– Det viktigste for motivasjonen er at lederen gir deg rommet du trenger for å forske, sier Janne S. 
Drangsholt ved UiS. (Foto: Hung Ngo)

– Det kunne ikke falle primadonnaene 
inn å be om lønnstillegg for å lese 
fagtidsskrifter på fritiden. 
Helle Hedegaard Hein,  Copenhagen Business School

Motivasjon
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Skriver for de få
For det er likevel noe eget når folk fra samme 
fagfelt klapper en på skulderen. Et overveldende 
antall i vårt – riktignok lite representative, men 
la gå – utvalg av forskere svarer det samme når 
vi spør: Når fikk du sist et godt kick i faglig 
sammenheng?

Jo, det var da artikkelen de hadde knotet på 
i lange tider, endelig ble antatt i det der presti-
sjefylte, internasjonale tidsskriftet.

– Samtidig er vi klar over at det ikke er sik-
kert at vi blir lest av så mange. Det er gjerne 
underveis i skriveprosessen du hører noe, og 
da fra redaksjonen. Men bare det å se at noe 
blir avsluttet, og at det kommer på trykk, er 
motiverende i seg selv, uansett om noen bryr 
seg om å lese eller ikke, sier Støkken ved UiA.

Men litt lurer man likevel når det blir stille.
– Man vil gjerne bli referert til eller at folk 

tar kontakt. Om man da ikke får noen respons, 
er det klart at man blir skuffet og begynner å 
lure litt på hva man egentlig driver med, sier 
Engen ved UiS.

konkurransemenneskene
Her kan det for øvrig vært verdt å påpeke at 
Heins prestasjonstripper kommer også i en 
ekstrovert utgave. I likhet med de introverte og 
primadonnaene motiveres de av å prestere på 
et høyt nivå, men på én betingelse: at andre er 
enige i at det er en prestasjon. De ekstroverte 
får nemlig et kick av å konkurrere, skal vi tro 
Hein, og drives fram gjennom å sammenligne 
sine egne publikasjonslister og undervisnings-
evalueringer med sine kollegaers.

Men på spørsmål om ikke konkurransen i 
akademia også kan kjennes motiverende, svares 
det nei i kor blant våre utvalgte forskere. Ingen 
vil være en ekstrovert prestasjonstripper.

– Men de finnes jo blant oss, og det kan godt 
være at noen oppfatter meg som en som liker å 
konkurrere, selv om jeg selv ikke ser meg slik, 
sier Engen.

Litt konkurranse mener han da likevel er 
sunt, så lenge den foregår på gruppenivå.

– Det er motiverende for en forsknings-
gruppe å vinne prosjekter. Hvis man bare hadde 
bevilget penger etter en slags fordelingsnøkkel, 
hadde nok opportunismen fått råde, tror han.

Ulike energiprofiler
Pragmatikerne utgjør den tredje arketypen i 
Heins arbeidstakerunivers. De er gode, lojale 
og samvittighetsfulle medarbeidere som setter 
sin ære i å utføre et godt stykke arbeid.

– Men de har en annen energiprofil enn de to 
foregående arketypene. Jo mer primadonnaene 
og prestasjonstripperne investerer i sitt arbeid, 
jo mer energi får de. Slik har pragmatikerne 
det ikke. Når de har brukt energi på jobb, må 
de hjem for å lade opp batteriene. For dem er 
det nødvendig å holde arbeid og privatliv atskilt.

Er det noe galt i det, da? Nei da, påpeker Hein. 
For det første har de fleste forskere arbeidsoppga-
ver som krever at de oppfører seg som pragma-
tikere, for eksempel når forskningssøknader skal 
skrives eller reiseregninger fylles ut. For det andre 
kan ens livssituasjon i alle fall i perioder kreve en 
pragmatisk tilnærming til jobben, selv om man 
gjerne skulle ha hengitt seg totalt til forskningen.

– Problemet er om man ikke på noe tidspunkt 
får utløp for sin indre P, om man nå er en pri-
madonna, prestasjonstripper eller pragmatiker. 
Da ender man opp som en simpel lønnsmot-
taker, som betrakter jobben som en straff man 
må holde ut for så å kunne gå hjem og få sine 
kicks der.  ■

– I flere år var jeg såpass interessert i det 
jeg holdt på med, at det var vanskelig å 
gjøre noe annet. 
Snorre Aunet, NTNU

Når mister du lysten til 
å forske?

KAJA REEGÅRD
forsker, FAFO
– Lysten kan forsvinne 
hvis man stanger hodet 
for lenge i veggen, eller 
hvis det blir så hektisk at 
man glemmer å kjenne 

etter hva som faktisk er gøy å holde på med.

AUDUN ENGELSTAD
førsteamanuensis, Film- 
og fjernsynsvitenskap, 
Høgskolen i Lillehammer
– Som mange andre 
gripes jeg også av leng-
selen etter å gjøre noe 

nyttig, som å kurere malaria i Afrika. 
Og det hender jeg opplever at det å nå 
et toppnivå, krever en for stor innsats til 
at det er forenlig med et godt familieliv 
med små barn.

EIVOR ANDERSEN 
OFTESTAD
postdoktor, Det teolog-
iske fakultet, UiO
– Jeg har ikke selv på 
alvor opplevd sviktende 
motivasjon, men om 

man ikke har det indre drivet til å forske, 
er det nok lettere å gjøre det. Og så er det 
sikkert ikke bra å bli for ensom og isolert.

– klart du får litt magesug når teamet ditt vinner et anbud. Men det er den daglige 
forskningsgleden som er viktigst, sier Ole Andreas Engen ved UiS. (Foto: Hung Ngo)
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UTLAND

DANMArk

Ny vending for 
Penkowa

 ■ En fryseboks på 400 liter 
utgjør en ny vending i den 
evig tilbakevendende «Pen-
kowa-saken». Den danske 
hjerneforskeren Milena Pen-
kowa, som er anklaget for 
svindel og forskningsfusk, 
mener fryserens innhold kan 
frikjenne henne. – Fryseren 
inneholder vevsprøver som 
dokumenterer at jeg har fore-
tatt de forsøk som jeg sier jeg 
har, så den er av avgjørende 
betydning for min sak, sier 
hun til danske Universitets-
avisen. Hun mener det er 
skandaløst at fryseren er fun-
net først nå.

FINLAND

Slår sammen universiteter
 ■ Universitetsfusjoner foregår for fullt i 

Finland, men ikke uten utfordringer, mel-
der Times Higher Education. I 2010 ble tre 
nye universiteter opprettet, slått sammen 
av syv institusjoner, og flere sammenslåin-
ger er planlagt i 2013. Ansatte mener sam-
menslåingene fører til færre jobber, mye 
ekstraarbeid og mindre kontakt med stu-
denter. Ikke minst regnes avstandene som 
et problem. Universitetene i Øst-Finland er 
basert i byene Joensuu og Kuopio som lig-
ger 150 km fra hverandre. – Og det er ikke 
gøy å kjøre mellom disse byene i den ark-
tiske vinteren, sier forsker Jani Ursin.

CANADA

Tjener best
 ■ En studie som sammen-

likner lønnsnivået til pro-
fessorer ved offentlige uni-
versiteter i 28 land, viser at 
canadiske professorer tjener 
best, skriver avisen The Star. 
Undersøkelsen vekter inn-
tekten opp mot levekostna-
der i hvert land. Ifølge studien 
innebærer det at canadiske 
professorer har en måneds-
inntekt på ca. 41 000 kro-
ner, etterfulgt av Sør-Afrika, 
India, USA og Storbritannia 
hvor lønnen spenner fra 37 
500 til 34 000 kroner. Norge 
er på tiendeplass med 28 
000 kroner i sammenlikn-
bar inntekt.

EUrOPA

Åpner forskningsarkivene
 ■ Flere beslutninger den siste tiden vil føre til at forskningsresul-

tater blir mer tilgjengelige, skriver University World News. EU-
kommisjonen går inn for at EU-finansiert forskning skal gjøres 
gratis tilgjengelig for offentligheten. Samtidig uttaler Verdensban-
ken at den vil offentliggjøre forskning som organisasjonen finan-
sierer, gjennom Creative Commons-lisenser. Også den veldedige 
helseorganisasjonen Welcome Trust har annonsert at forskningen 
den finansierer, skal publiseres gratis.

DANMArk

Professor 
spionmistenkt

 ■ Den fremstående finsk-
danske professoren Timi 
Kivimäki er anklaget for 
russisk agentvirksomhet, 
rapporterer danske medier. 
Den 49 år gamle fredsforsk-
eren ved Københavns uni-
versitet er siktet å ha hjul-
pet russiske spioner etter 
å ha utlevert opplysninger 
om «personer med tilknyt-
ning til Center for Militære 
Studier». Selv avviser han 
anklagene som misforståel-
ser. Kivimäki risikerer seks 
års fengsel i rettssaken som 
starter 8. mai.

UgANDA

Mangler ansatte
 ■ Fire av landets fem offentlige universiteter har for få vitenska-

pelig ansatte, ifølge en rapport fra den ugandiske riksrevisjonen. 
Universitetene mangler nærmere 3000 forelesere og forskere, 
og ved enkelte institusjoner undervises det med under halv be-
manning, skriver avisen New Vision. Ifølge avisen forverres si-
tuasjonen ytterligere ved at ansatte sier opp arbeidet sitt ved uni-
versitetene for å ta arbeid i bedre betalte stillinger ved private og 
utenlandske universiteter, og utenfor akademia. Myndighetene 
har foreløpig ingen plan for å trappe opp bevilgningene.

USA

Frykter spionasje

 ■ Økt internasjonalisering 
av universitetene kan føre 
til økt risiko for spionasje, 
frykter amerikanske myn-
digheter. Ifølge nyhetssiden 
Bloomberg fører universite-
tenes åpenhetskultur og in-
ternasjonale samarbeid til 
at de blir sårbare for fors-
kningstyveri. Ifølge det fø-
derale etterretningsbyrået 
FBI har forsøkene på å stjele 
informasjon fra universite-
ter økt kraftig de siste fem 
årene. Tilfellene skal spe-
sielt involvere land fra Sør-
øst-Asia, inkludert Kina, og 
Midtøsten.
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ISrAEL

Einstein på nett
 ■ Albert Einsteins samlede arkiver er for første gang publisert 

åpent tilgjengelig på internett. Arkivene inkluderer alt fra pers-
onlig korrespondanse til notatbøker med banebrytende forsk-
ning. 2000 dokumenter er så langt blitt offentliggjort, og flere 
dokumenter blir offentlige utover i 2012 på www.alberteinstein.
info. Referansene til over 80 000 dokumenter hos Albert Ein-
stein Archives ved the Hebrew University og the Einstein Pa-
pers Project ved Caltech er også tilgjengelig for åpent søk.

StOrBrItANNIA

Alkoholfritt campus
 ■ London Metropolitan University vurderer å innføre alkoholfrie 

soner. Årsaken er at en så stor andel av studentene anser alkohol-
konsum som umoralsk. 20 prosent av studentene oppgir å være 
muslimer. Rektor Malcolm Gillies mener universitetet må revurde-
re hvilke tilbud studentene gis på bakgrunn av studentsammenset-
ningen. Han mener også at sex er et tema som må behandles med 
større varsomhet enn tidligere. En muslimsk studentorganisasjon 
sier at alkohol for mange kan være en barriere for deltakelse, men 
den ønsker ikke noe forbud.

AUStrALIA

Ledelsen måtte gå
 ■ Rektor Paul Greenfield og viserektor Michael Keniger ved et av 

Australias største universiteter, University of Queensland, har måt-
tet fratre sine stillinger. Årsaken er at en nær slektning av rektoren 
ble tilbudt studieplass ved universitetets prestisjefulle medisinstud-
ium uten å være kvalifisert. En intern gjennomgang har konkludert 
med at ytterligere ti studenter er blitt innrullert ved medisinstudiet 
«manuelt», altså utenom den vanlige automatiske utvelgelsen på 
bakgrunn av karakterer. Universitetet blir nå gransket.

StOrBrItANNIA

Donasjoner forsvinner
 ■ Universitetene kan bli hardt rammet av den britiske regjeringens 

planer om å redusere skattefradraget på veldedige donasjoner. Det 
frykter britisk forsknings- og utdanningssektor, som mottar to pro-
sent av sine budsjetter i gaver. De foreslåtte endringene som skal 
inntreffe neste år, vil sette et tak på skattefradraget til veldedige give-
re. Taket er foreslått satt til gaver på 50 000 pund (460 000 kroner) 
eller 25 prosent av ens inntekt. Flere filantroper skal ha uttrykt usik-
kerhet om fremtidige donasjoner, skriver Times Higher Education.

SvErIgE

Flere oppsagt
 ■ Antallet forelesere og for-

skere som ble oppsagt ved 
svenske institusjoner, økte i 
fjor sammenliknet med året 
før, melder fagbladet Univer-
sitetsläraren. Fra 1. desember 
2010 til 30. november 2011 ble 
minst 126 i undervisnings- og 
forskerstillinger oppsagt på 
grunn av bortfall av arbeids-
oppgaver, mot 102 året før. De 
fleste som ble oppsagt, var for-
skere, men antallet oppsagte 
adjunkter (lærere) økte mest. 
Sveriges universitetslärarför-
bund, som står bak under-
søkelsen, sier de fleste opp-
sigelsene skyldes bortfall av 
eksterne forskningsoppdrag.

USA

Færre får plass
 ■ 400 000 kvalifiserte stu-

denter blir stående uten stu-
dieplasser ved offentlige høy-
skoler («community college») 
i USA, viser en ny rapport fra 
Center for the Future of Higher 
Education. Årsaken er omfat-
tende kutt i både statlige og 
føderale tildelinger til univer-
siteter og høyskoler. Kuttene 
fører til at stadig flere institu-
sjoner begrenser studentopp-
taket, som i stor grad rammer 
studenter fra lavinntektsfa-
milier og minoriteter, skri-
ver University World News. 

MALAWI

Håp om 
akademisk frihet

 ■ Malawis nye president Joyce 
Banda skaper håp om økt akade-
misk frihet. En av hennes første 
gjerninger var å sparke landets 
øverste politisjef. Politisjefen 
var anklaget for ikke å respek-
tere den akademiske friheten 
etter at han hadde kritisert og 
krevd forklaring av en forsker 
for sine uttalelser. Banda krever 
også etterforskning av dødsfallet 
til en studentleder som kritiserte 
landets tidligere, og nå avdøde, 
president Bingu wa Mutharika, 
skriver University World News. 
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MUSEA SkAL IkkJE formidle vItSkAP. DEI SkAL utøve vItSkAP, MEINEr rANE WILLErSLEv.

JAKTA PÅ DET FRAMANDE 
rANE WILLErSLEv I SAMtALE MED PEr ANDErS tODAL        

FOtO: ErIk NOrrUD

Første arbeidsdag etter påske er ikkje ein ideell dag å møte museums-
direktør Rane Willerslev1 på. Han har nett fått ei ny krise i fanget, og dagen 
har gått med til intervju og krisemøte. Ein ny rapport viser at sledane og 
vogna frå Oseberg-funnet er i så dårleg stand at dei kan bli til støv kva 
dag som helst. Eg ventar og høyrer amper dansk gjennom kontordøra.

Ein halvtime forsinka kjem ein andpusten Willerslev ut og helsar 
blidt. Han har ein uvanleg energi over seg. 

– Katastrofalt! seier Willerslev, sukkar tungt, slengjer seg ned i ein 
stol, byrjar å hive i seg sjokoladekjeks og skildrar uføret.

– Det var kjent at det stod dårleg til med 
desse gjenstandane, men ikkje at det var så gale. 
Om vi ikkje får bremsa nedbrytinga, vil utstyret 
frå Oseberg smuldre opp, og det kan skje i mor-
gon. Gjenstandane er haldne saman berre av eit 
tynt skal av voks og lakk, inni er det berre støv. 

Metoden som vart brukt i konserveringa 
tidleg på 1900-talet, har langt på veg øydelagt 
dei dyrebare objekta. No må det strakstiltak til 
for å prøve å berge dei.

– I årevis har ein diskutert om skipa kan flyttast. Men det er feil 
spørsmål når mange av Oseberg-gjenstandane er i ferd med å forsvinne, 
seier Willerslev.

Falleferdige sledar er berre éi av krisene Willerslev må handtere. Han 
tok til som direktør i fjor haust, og kom ikkje nett til duka bord. Etter 
tolv år med diskusjon og kostbar utgreiing er det framleis i det blå kor 
Kulturhistorisk museum skal liggje. Planane om å samle heile museet 
i eitt stort nybygg i Bjørvika står i stampe.

– Visste du eigentleg kva du gjekk til?
– Eg kjende til flyttesaka, men visste ikkje så veldig mykje om insti-

tusjonen og forhistoria. Lokaliseringsspørsmålet har inga løysing i sikte, 
og økonomien er ganske dårleg. Det er ikkje heilt lett.

Willerslev ønskjer å hogge over den gordiske knuten og kome vidare 
med museet slik det er. Han vil samle alt som har med vikingtida å gjere, 
kring Vikingskipshuset på Bygdøy, dels fordi han har forelska seg i bygget 
til Arnstein Arneberg. Resten av museet kan halde fram på Tullinløkka i 
Historisk museum og kanskje i dagens Nasjonalgalleri, pluss – på lengre 
sikt – nye, underjordiske lokale.

– Under jorda kan vi ha store, moderne museumssalar der vi kan lage 
virtuelle verder. Dei historiske bygningane her er vakre, dei har historisk 
djupn, men det er ikkje mogleg å lage ambisiøse, moderne utstillingar 
der. Men vi kan få det beste av båe verder over og under jorda. Det gamle 
og det nye kan spele saman.

Det er ingenting musealt ved direktøren for Kulturhistorisk museum 
i Oslo. Han er ein prislønt antropolog og ein sertifisert eventyrar2, 
og sogene frå feltarbeidet hans blant jukagirfolket i Sibir er burleske, 

groteske og elleville. Få forskarar startar til 
dømes pelsjegerfirma for å konkurrere med 
den russiske mafiaen. Den soga er det ikkje 
plass til her, men den interesserte kan lese ho 
i boka På flugt i Sibirien.3

– Du er framleis ein ganske ung mann. Har 
du verkeleg sagt adjø til eventyret og blitt muse-
umsmann for alltid?

– Det veit eg ikkje. Men eg har sett meg 
føre at eg skal halde fram med å forske og skrive. Ikkje med same trykk 
og intensitet som før, men eg må halde fram, elles ville det bli ei stor 
sorg for meg. Eg meiner eg blir ein betre museumsdirektør av å halde 
på forskinga. Etter tre–fire år utan å skrive eller lese ville forskarhovudet 
mitt vere dødt. Kva godt skulle kome ut av det?

– Antropologien er studiet av det levande mennesket. Museet er det frosne 
livet og dei støvete salane.

– Det kan du seie. Men eg er ein av få antropologar som har genuin 
interesse av samarbeid med arkeologar. Eg meiner dei to faga har veldig 
mykje å tilføre kvarandre. Og museet her har ein fagleg profil som min-
ner om institusjonen eg kom frå, Moesgård museum i Århus. Det var 
ein grunn til at eg søkte meg hit.

Willerslev har lova dei tilsette at dei ikkje får ein psykopat som leiar. 
Og han forsikrar at han vil delegere mykje ansvar.

– Eg trur ikkje på leiarskap der alt er samla i éin person, eg vil ha 
kollektiv som kan ta avgjerder. Vi har etablert nye tankesmier her, og 
ønska til dei tilsette skal vere den drivande krafta. Skal du få det kreative 
potensialet til å springe ut, må du gjere det ved å gje folk ansvar og late 
dei utvikle seg, ikkje ved å vere ein diktator.

– Det kan vere krevjande å kome til Noreg og leie kulturinstitusjonar. Har 
du studert sogene om Sune Nordgren og Allis Helleland før du kom?

– Det aller meste i 
museumsverda er dessverre 
djupt deprimerande keisamt. 

1 rane Willerslev er fødd i gentofte i Danmark i 1971. Han tok til som 
direktør ved kulturhistorisk museum i Oslo i september i fjor. Willerslev 
er utdanna sosialantropolog, og kom frå stillinga som leiar for dei etno-
grafiske samlingane ved Moesgård museum i Århus.

2 Som antropolog har Willerslev to gonger fått Ung Eliteforskerpris frå Det Frie 
Forskningsråd i Danmark. Han er òg medlem i den danske Eventyrernes klub.

3 Under feltarbeidet sitt hos jukagirfolket i Sibir i 1990-åra vart Willerslev 
provosert over at dei lokale sobel-jegerane fekk så dårleg betalt for den 
dyrebare pelsen. Han starta opp eit selskap som skulle eksportere sobel-
pels og gje jegerane ordentleg betalt. Det førte til ei flukt frå mafia og 
korrupt politi som nær kosta han livet. 
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– Nei, men eg har høyrt litt om dei. Om eg har skjønt det rett, handla 
det mykje om leiarstil. Eg har svært liten tillit til det ein kallar «profesjo-
nelt leiarskap». Den leiarfilosofien er av dei største mistaka i Vesten dei 
siste tiåra. Skal vi konkurrere med kinesarane, kan vi ikkje gjere det ved 
å vere autoritære, det gjer dei alltid betre. Vår styrke er den frie tanken, 
seier Willerslev.

– Eg trur Noreg har bevart noko av den integriteten i universitetssys-
temet som vi har mista elles i Europa. De har til dømes valde rektorar.

– Ikkje så få vil bli kvitt den ordninga.
– Og det ville vere dumt, dumt, 

dumt! Det er uhyre viktig med de-
mokratisk vald rektor. Vitskapen 
og universitetet er det rommet for 
kreativ utfalding som samfunnet har 
valt å investere i. Om du underlegg 
vitskapen same krava som ei verksemd som skal tene pengar, skyt du 
deg i foten.

Rane Willerslev har irritert seg over dårleg leiarskap ved ei rekkje 
europeiske universitet.

– Det er ein grunn til at eg sjølv har søkt leiarstillingar. Får eg inter-
nalisert ein kreativ fridom her, har eg lukkast. Suksessen min avheng 
ikkje av å flytte museet hit eller dit. Eg måler suksess ut frå om eg får 
fram den kreative energien og gleda i medarbeidarane. Klarer eg det, har 
eg fandenmeg noko å vere stolt av.

Måla til Willerslev for kva eit museum bør vere, er svært ambisiøse – og 
sjeldan realiserte.

– Dette skal vere kreative institusjonar, spydspissar for forskinga 
og vindauge mot samfunnet. Den mest progressive og kontroversielle 
vitskapen burde bli uttrykt på musea, men vi ser ofte det stikk motsette: 
den mest støvete, den mest tradisjonelle, den minst progressive. Det 
aller meste i museumsverda er dessverre djupt deprimerande keisamt.

– Musea var før einaste staden for å sjå eksotiske dyr og kulturar. Men i 
dag er tilsynelatande veldig lite framandt for oss – du kan sjå heile verda på 
mobilen. Det endrar vilkåra for musea. 

– Ja, veldig. Men den vitskaplege tanken er ikkje mindre framand 
eller kraftfull enn før. Vitskaplege 
innsikter er like revolusjonerande, 
like lite common sense som da. Det 
som var merkeleg før, er ikkje det 
i dag, men du kan stadig seie like 
fantastiske ting. Men forskarar ved 

musea trur jo ikkje sjølve på det som blir utstilt. Det er ikkje samanheng 
mellom utstillingane og forskinga lenger.

Ein attraksjon som framleis fungerer, er det heilt spesielle objektet. Kul-
turhistorisk museum har to slike i vikingskipa. Talande nok: Vikingskips-
museet på avsides Bygdøy har 430 000 gjester årleg, Historisk museum 
i Oslo sentrum berre 65 000. To objekt – Oseberg- og Gokstad-skipet 
– trekkjer langt fleire nyfikne enn dei 1,6 millionar andre gjenstandane 
museet disponerer.

– Walter Benjamin trudde at auraen til det unike skulle bli borte i repro-
duksjonens tidsalder, men krafta har visst berre blitt større.4

– Og den krafta skal musea bruke! Musea skal spekulere i dette 

Denne utstoppa sebraen skal vere med i ei utstilling om oldtidshesten ved 
Historisk museum i mai. Sebraen er den einaste hesten som mennesket 
aldri har klart å temje. Museumsdirektør Willerslev er ikkje spesielt tam, 
han heller. 

– Å arbeide på museum må  
vere ein forskars største draum.

Samtalen
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og late krafta i objekta framstå sterkast mogleg. Her har vi til dømes 
skrumpehovud frå Sør-Amerika i magasina – men vi får ikkje stille dei 
ut, fordi det ikkje er politisk korrekt. Men slike gåter tvingar folk ut av 
sin comfort zone.

Ein skal ikkje prøve å avmystifisere det framande, meiner Willerslev.
– Det er ein kjempefeil å seie: «Buskmannen ser rar ut, men eigentleg 

er han som oss.» Da tek du ikkje det framande alvorleg nok. Den som 
har levd i framande kulturar, veit at dei er fandenmeg framande. Folk 
gjer ting som er komplett uforståelege for deg sjølv om du har levd med 
dei i mange år. Om du avmystifiserer ting ved å redusere alt til det same, 
så har du drepe museet.

Sjølve omgrepet «forskingsformidling» byd Willerslev imot. 
– Eg hatar ordet formidling. Utstillingar skal ikkje berre formidle, 

dei er vitskap i eit anna medium enn skrift. Musea skal skabe viden. Å 
arbeide på museum må vere ein forskars største draum. Det er synd om 
forskarane ikkje ser det sjølve.

– Men da du sjølv var nyutdanna, var vel ikkje museum arbeidsstaden 
du drøymde om?

– Jau, det var faktisk det, men eg fekk ikkje ein museumsjobb. Eg 
har alltid vore svært museumsorientert. Alt før eg byrja studere, var 

eg på ekspedisjonar i Sibir og samla med meg to tonn med materiale. 
Eg er svært interessert i det særeigne vitskaplege potensialet til musea. 
Kulturhistorisk museum er ikkje ein kopi av Blindern, vi har vår eiga 
unike vitskaplegheit. 

– Det treng ikkje vere samsvar mellom vitskapleg kvalitet og opplevings-
verdi. Underhaldande utstillingar kan vere vitskapleg svake, god vitskap kan 
formidlast drepande keisamt?

– Ja, men er du dyktig nok, kan du lukkast med båe delar. Tenk på tv-
serien Riket: Mange såg den som ein underhaldande såpeopera, medan 
intellektuelle såg heilt andre kvalitetar.

– Du har brukt harde ord om dei eksisterande utstillingane ved Kultur-
historisk museum.

– Vel, eg konstaterte berre kva eg overtok. Dette museet har lidd under 
det uavklarte utflyttingsspørsmålet i tolv år, og her finst langt større 
skapartrong enn dei folk fått høve til å uttrykkje. Det har òg vore mistillit 
mellom fagdisiplinane, og dei tilsette har vore dårlege til å arbeide saman 
på tvers av faga. Men det er mange svært dyktige folk her. Eg håpar vi 
kan skape meir tillit og frigjere kraft til å arbeide kreativt.

Oversynet over tilsette ved Kulturhistorisk museum fortel om det faglege 
tyngdepunktet: Det er Arkeologisk seksjon og Fornminneseksjonen som 
fyller det meste av lista. 

– Finansieringsmodellen gjer at arkeologien har lettare for å vekse her 
enn andre fagfelt. Mange stader der det skal byggast, blir det utgravingar, 
og når du grev ut noko, kjem det nye pengar inn, seier Willerslev. 

– Og Konserveringsseksjonen er dobbelt så stor som Utstillings- og publi-
kumsseksjonen. 

– Det fortel òg noko. Den største katastrofen for eit museum er å bli 
ein magasineringsstad for ein passiv kulturarv, der ting blir gravne ut og 
magasinerte, men ikkje omsette til forsking. I så fall blir musea reduserte 
til oppbevaringsanstaltar utan kunnskapsproduksjon. Noko av skulda 
for dette ligg i synet mange har på rolla til musea, meiner Willerslev.

– Mange trur at musea berre skal bevare og ikkje tolke. Først når det 
blir snakk om at Oseberg-skipet kan forsvinne, kjem folk seg verkeleg 
opp av stolen.

– Om det stemmer at humaniora er i krise, må det òg vere ei krise for 
kulturhistoriske museum. Naturfag og biologiske forklaringar har medvind, 
kulturfag og kulturelle forklaringar har motvind. 

– Det er sant. Eg såg nyleg på ein BBC-serie om barns utvikling der alt 
var basert på biologi og genetikk, slik er det no. Eg meiner humaniora er 
altfor forsiktige og lite kreative, og der ligg legitimitetsproblemet. Ideane 
om kva mennesket er, og kor det skal, er for tamme, dei har ikkje kraft 
lenger. Marxistane frå 70-åra ville i det minste noko. No er humaniora 
fullt av tam middelmådigheit. Storparten av det eg les av humaniora, 
er reproduksjon av uinteressante idear. Det er langt mellom dei som 
vil noko.

Willerslev sjølv vil ein heil del. Og no vil han kome i gang og bruke 
dei korta han har fått utdelt.

– Eg er ikkje interessert i monument. Eg er kreativt interessert i å 
bruke dei husa vi har i dag, og lage gode utstillingar. Bjørvika har vore 
ein obsession, det vart destruktivt. Alt vart ofra for den visjonen, også 
økonomien til museet. No må vi vidare.

Det er mogleg å tenkje at entusiasmen til Willerslev kjem av at han 
berre har hatt eit halvår i jobben. Men han har vore ute ein vinterdag 
før5, og veit at det finst verre oppgåver enn å vere museumsdirektør. 

– I Sibir risikerte eg å bli liggande att som eit djupfrose lik i øydemarka. 
Her risikerer eg ikkje anna enn å få sparken og bli hengd ut i pressa. Det 
er da grenser for kor gale det kan gå, seier Rane Willerslev. ■

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

4 Walter Benjamin: Kunstverket i reproduksjonsalderen, 1936. Norsk utgåve 
1975.

5 I øydemarka i kolyma-regionen i Sibir, der Willerslev var på feltarbeid og 
dreiv med sobeljakt, kunne temperaturen ofte kome ned i 65 minusgradar.

– Eg måler suksess ut frå om eg får  
fram den kreative energien  
og gleda i medarbeidarane. 
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Bildetekst

feltrapport

Far vender hjem

Hvem: filmviter Anne gjelsvik

Hva: farsroller i amerikansk samtidsfilm

Hvordan: ser film. Mye film.

Av Siri Lindstad

Livet revner rundt Cristopher gardner. Plutselig er det 
bare han og sønnen igjen. 

(the Pursuit of Happyness, 2006. Foto: Filmweb)

prosjekt: «Home Is Where the Father is». institusjon: Institutt for kunst- og mediefag, NTNU. fagretning: Filmvitenskap. metode: Næranalyse. 
finansiering: Norges forskningsråd. publiseringsform: Bøker, artikler. uunværlig verktøy: DVD-er. ny kunnskap: Ifølge amerikansk samtidsfilm 
blir hjemmet og alt det representerer av omsorg og fellesskap, stadig viktigere om mannen skal framstå som et helstøpt menneske.
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Det var i utgangspunktet for egen fornøyelses 
skyld at Anne Gjelsvik fant seg en film på Trond-
heim kino denne dagen i 2010.

– Jeg tenkte jeg bare skulle slappe av og 
ha det morsomt. Men nei, forteller Gjelsvik, 
professor i filmvitenskap ved NTNU.

Filmen var Inception, en ekstraordinær og 
spektakulær science fiction-film, der Dom Cobb 
(spilt av Leonardo DiCaprio) er verdens beste 
på såkalt «extraction» – å bryte seg inn i folks 
drømmer og stjele ideer. Det har gjort ham til 
en av Amerikas mest ettersøkte menn, men 
har også ført til at han har mistet familien sin. 
Nå er hans høyeste ønske å komme hjem til 
barna. Dermed våknet nok en gang forskeren 
i Gjelsvik, der hun satt i kinosalen.

– Plutselig ser jeg fedre overalt, konstaterer 
hun.

Færre ensomme ulver
Han er nemlig i godt selskap, Dom Cobb, og er 
bare én av mange filmkarakterer på Gjelsviks 
stadig lengre liste over forskningsobjekter. I 
amerikansk samtidsfilm vender utallige menn 
i disse dager hjem til barna sine, for igjen å bli 
fedre og dermed helstøpte mennesker.

– Bare se på actionfilmene. De har tradisjo-
nelt handlet om den ensomme, individuelle 
mannen som har et prosjekt han skal løse, 
gjerne på egen hånd, og som er uavhengig av 
alt og alle. Nå ser vi hvordan drivkraften for det 
mannen gjør, stadig oftere er å komme hjem.

Men de kommer ikke hjem nødvendigvis 
fordi og kona og barna trenger dem. 

– Nei, det er først og fremst mennene selv 
som trenger barna og hjemmet, og det felles-
skapet og tilhørigheten som hjem og barn re-
presenterer, poengterer Gjelsvik. 

Fraværende mødre
Gjelsvik er en av elleve forskere som jobber 
sammen i humanioraprosjektet Forhandlinger 
og strid. Ett av spørsmålene som stilles i pro-
sjektet, er hva tradisjonelle, men også i stor grad 
feministiske, forståelser av kunst og kunstfeltet 
har oversett eller ikke vært i stand til å beskrive.

For Gjelsviks del er en erkjennelse for ek-
sempel at hun «leser» mennenes tilbakekomst 
til hjemmet annerledes enn hva mange av hen-
nes amerikanske filmviterkollegaer gjør.

– Det at den amerikanske filmen akkurat nå 
er så opptatt av familier og fedre, tolker de jevnt 
over som en konservativ backlash, en nostalgi 
der man ønsker seg tilbake til kjernefamilien, 
med en patriark og mannlig hovedforsørger. 
Men jeg er ikke enig i at det er det filmene 
forteller. For det er ikke kjernefamilien som 
styrkes, men relasjonen far og barn.

Mødrene er nemlig påfallende fraværende 
i disse filmene. Ofte er det nettopp fraværet 
deres som gjør at mennene må komme hjem.

– Kvinnene kan være syke, døde eller bare 
bortreist. Det er som om de må ryddes ut av 
historien for å sannsynliggjøre mannens nye 
omsorgsrolle og gi ham rom til å breie seg mer 
ut. Det interessante er for øvrig at filmene gene-
relt ikke gir kvinnene skylden for at mennene 
ikke har fått den omsorgsrollen før nå, med 
Fatal Attraction fra 1987 som et berømt unntak. 
Det er mennene selv som må ta på seg skylden 
for at de ikke har vært nok til stede.

vern mot katastrofene
Gjelsviks materiale for prosjektet Forhandlinger 
og strid er filmer fra år 2000 og fram til i dag. 
Men i sin forskning for øvrig ser hun på filmer 
også fra før 2000.

– Amerikanske forskere setter ofte et skille 
mellom før og etter 11. september 2001, og de 
er opptatt av hva som har skjedd med omsorgs-
rollene i familien etter terrorangrepene. Men 
jeg mener å kunne hevde at fedrene begynte å 
komme hjem på filmlerretet allerede før det. 
Det begynte så smått i 1980-åra, med filmer 
som Kramer versus Kramer og The Champ, som 
riktignok begge er fra 1979, men hvor det å 
være far altså blir et hovedtema. 

Lenge var disse filmene likevel mer et unn-
tak, men også derfor profilerte eksempler på 
noe nytt, ifølge Gjelsvik.

– Men så, utover i 1990-åra, blir farsrollen 
stadig viktigere. Dette skjer samtidig med at 
actionfilmen blir etablert, spesielt gjennom 
undersjangere som katastrofefilmer. 

I 1990-åra var Hollywood spesielt opptatt av 
tusenårsskiftet som nærmet seg, og som kunne 
representere en trussel.

– I katastrofefilmene skjer det stadig oftere 
at det oppstår en ytre trussel mot familien, det 
være seg dinosaurer, vulkaner, aliens eller jord-
skjelv. Independence Day fra 1996, der aliens 
invaderer jorda, er et godt eksempel. Heltens 
prosjekt blir å forsvare familien, og da først og 
fremst barna. 

Etter hvert som farsfiguren blir stadig vik-
tigere i mer hverdagslige filmer, flytter også 
de tidligere actionskuespillerne på seg. Will 
Smith, som var en av heltene i Independence 
Day, dukker for eksempel opp som alenefar i 
den rørende filmen The Pursuit of Happyness 
fra 2006.

Må læres opp i farsrollen
Family Man (2000), About a Boy (2002), About 
Schmidt (2002), Pursuit of Happyness (2006), 

– Selvfølgelig har det vært mange fedre på film før. Men det er først nå det problematiseres hvordan  
man skal være som far, sier Anne gjelsvik. (Foto: Ole Morten Melgård)
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feltrapport

Martian Child (2007), The Kids Are All Right 
(2010). Listen kan gjøres lang over filmer etter 
tusenårsskiftet der mannen på et eller annet vis 
kommer hjem. En av årets Oscar-vinnere, The 
Descendants, med George Clooney i hovedrollen, 
er ett av de nyeste eksemplene.

Men å være far er noe som må læres. Man-
nen må gjennom en prosess, der ingenting 
er naturlig gitt. For farsrollen forløses sjelden 
med en fødsel.

– Det er interessant å se i hvor liten grad 
biologi spiller en rolle. Barnet kan egentlig 
bare dukke opp i mannens liv. I komediene 
kan det være snakk om babyer eller veldig små 
barn, slik som i Knocked Up (2007) og Hangover 
(2009), og da ligger gjerne komikken i man-
nens klønethet. Men i dramafilmene er barna 
gjerne litt større, store nok til å italesette det 
som måtte være av problemer i relasjonen til 
faren. Det er i det hele tatt slående hvordan 
barna jevnt over representerer det langt mer 
fornuftige og kloke enn det de voksne står for.

Middelaldrende menn på veien
Mannen må rett og slett ut på en dannelsesreise, 
også billedlig talt.

– Den amerikanske road movien er en egen, 
viktig sjanger som ofte dreier seg om å finne 
seg selv. Tradisjonelt har den handlet om unge 
mennesker, enten unge menn eller unge par, 
hvor utgangspunktet er å reise hjemmefra for 

å finne seg selv og en helt egen frihet. Det 
morsomme er at det nå har kommet en un-
dergruppe av road movier, der vi finner mid-
delaldrende menn som legger ut på veien for 
å komme hjem.

Det vil i praksis stort sett si å finne tilbake 
til en voksen datter, som ofte er i trøbbel av noe 
slag, og der mannen nå får anledning til å trå 
til og være til hjelp og slik vise seg som en god 
far. Tenk bare på Jack Nickolsons rollefigur i 
About Schmidt (2002). Warren Schmidt har 
akkurat gått av med pensjon, kona dør brått, 
og Schmidt kjenner seg generelt unyttig. Da 
er det han etter hvert innser at han i alle fall 
kan dra og oppsøke datteren og være der for 
henne, ettersom hun er i ferd med å gifte seg 
med en håpløs fyr.

– Når jeg underviser i amerikansk sjanger-
film, peker jeg på hvordan man har et hoved-
prosjekt, der helten skal løse en konflikt, men 
hvor det også nesten alltid er et heteroseksuelt 
kjærlighetsforhold som bitema. Men i alle disse 
pappafilmene, som jeg har døpt dem, blir dette 
bitemaet tonet mer ned.

For ja, alle mennene er heteroseksuelle. Men 
seksualiteten har i seg selv liten, om noen, plass 
i disse filmene. Mannen behøver som nevnt 
ikke engang være biologisk far til barnet han får 
en relasjon til, og kvinnen i hans liv er stort sett 
veldig fraværende. Pappafilmene handler kort 
sagt ikke om Det heteroseksuelle paret.

– I filmene der barnet er en voksen datter, 
overtar hun på mange måter den tradisjonelle 
kvinnerollen, som en som trenger hjelp. Det 
kan absolutt leses som et konservativt trekk, 
dette at jentene er svake og trenger beskyttelse. 

Fedre også utenfor lerretet
Også i det virkelige livet finnes stadig flere ek-
sempel på hvordan menn plutselig framstår 
som fedre framfor noe annet.

– Bare tenk på alle disse som for ti år siden 
var de fremste sexsymbolene, og kanskje fort-
satt er det – Brad Pitt, Tom Cruise, Johnny 
Depp. Nå ser man dem nesten ikke i media 
uten et barn på armen, påpeker Gjelsvik. ■

FELtrAPPOrt

Nei, penger og suksess er ikke alt, innser forretningsmannen Jake Campbell etter hvert. (family man, 2000. Foto: Filmweb)

Forhandlinger og strid

 ▪ tverrfaglig prosjekt
 ▪ ser på betydningen av kjønn i kunst, 
estetikk og kulturell offentlighet

 ▪ forskere fra universitetene i Oslo, Bergen 
og tromsø samt NtNU

 ▪ finansiert gjennom Forskningsrådets 
kULvEr-program (2008–2012), som 
skal bidra til å belyse problemstillinger 
knyttet til kulturell verdsetting.
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HIStOrISkE BILDEr

Gras høgare enn kvinne

«Forskar som har dyrka graset høgare enn kona.» Slik kling den lett humoristiske biletteksten til dette 
fotografiet i Landsverneplanen for Bioforsk. Biletet er frå forsøksgarden Løken, teke i 1920-åra ein 
gong. Fotograf er forsøksleiar Haakon Foss, og kvinna i graset er kona Marit Foss (fødd Langedal).
 
Løken ligg i øystre Slidre i valdres, og i 1918 vart det oppretta forsøksgard for fjellbygdene her.
I starten arbeidde Løken med plantedyrking og planteforedling av gras, korn, potet, rotvekstar og 
erter. gjødslingsforsøka har vore viktige, like eins planteforedling innan engvekstane. Sidan Løken 
er ein forsøksgard for fjellbygdene, har problemstillingar knytte til plantedyrking i høgareliggjande 
strok stått sentralt. På 1930-talet utførde ein til dømes forsøk med røyklegging mot frost i korn.

Forsøksgardane ligg no under forskingsinstituttet Bioforsk, som har avdelingar i alle landsdelar. 
Løken er den eldste forsøksgarden i Bioforsk, og har i dag 14 tilsette – sju forskarar og sju 
teknikarar. Landsverneplanen som biletet er henta frå, vart publisert i 2010. Slike planar er samla 
oversyn over kulturminne, kulturmiljø og bygningar i statleg sektor som i nasjonal samanheng 
bør vernast. Som ein av mange stateleg einingar laga Bioforsk ein slik plan, ført i pennen av 
Håkon Johannes Skarstad, tidlegare avdelingsleiar i Bioforsk. verneplanen førte til at 18 av 26 
bygningar på Løken vart tilrådd verna.

kjelder: Landsverneplanen for Bioforsk og Håkon Johannes Skarstad
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Den arketypiske medlemen i Forskerforbun-
det må vere ein professor ved Universitetet i 
Oslo. Og professoren er i godt selskap, for av 
dei 18 000 medlemene er det store fleirtalet av 
medlemene i Forskerforbundet vitskapleg og 
administrativt tilsette ved universitet og høgsko-
lar. Dette speglar også dei typiske kjernesakene 
til Forskerforbundet, der forskings- og utdan-
ningspolitikk, krav om meir tid til forsking og 
kamp mot mellombelse stillingar står høgt på 
agendaen. Men i motsett ende av skalaen finst 
det medlemer spreidde utover landet som kan-
skje står utan lokallag, eller som er heilt aleine 
på arbeidsplassen. Kven er dei, og kva meiner 
dei om Forskerforbundet?

Samarbeider med NtL
På jakt etter medlemer i periferien, langt borte 
frå det som skjer i Forskerforbundet sentralt, 
reiser eg til den gamle industristaden Rjukan, 
øvst i Telemark.

– Vi er opptekne av arbeidarhistorie, men 
melder oss ikkje inn i LO av den grunn, seier 
Gunhild Lurås. Ho står i utstillinga i Norsk In-
dustriarbeidermuseum i Gamle Vemork kraft-
stasjon på Rjukan og viser fram ein plakat: «Se 
revolusjonen lyser over verden!» 

– Her ved museet er Norsk Tenestemannslag 
(NTL), som tilhøyrer LO, mykje større enn For-
skerforbundet. Av omlag 13 tilsette er vi berre to 
som er organiserte i Forskerforbundet, resten 

er i NTL, seier Ragnar Dybdal, som er lokal 
tillitsvald.

– Tidlegare var vi fire–fem medlemer. Men 
nokre har slutta, og vi har ikkje greidd å kapre 
nye. Det er så mange SV-arar som jobbar her, 
og dei plar like LO, seier han og ler. 

Dybdal har ved ein tidlegare arbeidsplass 
vore lokal tillitsvald i Norsk Kjemisk Industri-
arbeiderforbund. 

– Men då eg byrja å arbeide i skuleverket, 
oppdaga eg at forbunda i LO motarbeidde læra-
rane når det galdt lønn. Så då melde eg meg 
inn i Utdanningsforbundet. Eg har hovudfag 
i norsk, og det var naturleg å velje Forskerfor-
bundet då eg kom hit. NTL ymtar stadig frampå 

Medlem i den store massen
Nokre er aleine. Andre er to, tre eller fire. kven er desse medlemene i ytterkanten av Forskerforbundet? 

Tekst og foto: Johanne Landsverk

– Forskerforbundet verdset utdanninga vår, seier 
gunhild Lurås og ragnar Dybdal. Her ved 
turbinane i maskinhallen i gamle vemork 
kraftstasjon på rjukan. 
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Arkivarane i Ålesund har sterke meiningar om Forskerforbundet. F.v.: Maria Fausa Breyholtz, 
vibeke Solbakken Lunheim, Arnt Ola Fidjestøl og Jan Aakvik. (Foto: Johanne Landsverk)

om at vi heller skulle bli med der, mest for spøk. 
Men vi er heldige, for NTL har gjort vedtak om 
at Forskerforbundet skal få delta på møta i kon-
taktutvalet, der vi møter leiinga. Med eit så stort 
misforhold mellom organisasjonane er ikkje 
det sjølvsagt. 

Lurås har hovudfag i historie og er leiar i 
museumsfagleg avdeling.

– Eg valde Forskerforbundet på grunn av 
lønnspolitikken, og fordi organisasjonen verdset 
utdanninga mi. Det opplever eg ikkje at LO gjer.

– Får hjelp når vi treng
Før vi går inn i maskinhallen, tek Lurås på seg 
T-skjorta med den kjemiske formelen for tungt-
vatn: D2O. For det var her, i hydrogenfabrikken 
like ved Vemork kraftstasjon, at Norsk Hydro 
produserte tungvatn, og i utstillinga kan ein 
få med seg historia om tungtvass-sabotasjane 
under andre verdskrigen. 

I dag er Norsk Industriarbeidermuseum på 
Vemork slått saman med Tinn museum og Hed-
dal bygdetun. 

– Storparten av tida jobbar eg på Tinn mu-
seum, som tidlegare var meir eller mindre ube-
manna. Så for oss har det berre vore positivt 
med museumssamanslåingane. Museet kjem 
truleg til å tilsette fleire dette året, og då vonar eg 
at vi kan få nokre nye medlemer, seier Dybdal.

– Men korleis opplever de Forskerforbundet 
sentralt? 

– Det er uproblematisk å ringe forbundet om 
hjelp. Fordelen er at vi kan få direkte svar utan 
å måtte gå gjennom eit lokalt apparat. Vi hadde 
ein alvorleg og langvarig arbeidsmiljøkonflikt 
for fire–fem år sidan, og då fekk vi skikkelig 
oppbakking av forbundet sentralt. 

Lurås er einig. 
– Eg har ikkje vore så flink til å følgje med, 

men når vi treng hjelp, så får vi hjelp. Det er jo 
mykje opp til oss sjølve om vi vil engasjere oss. 
Men då vi var fleire og hadde eit lokallag, var vi 
nok meir bevisste, seier ho. 

ventar på svar
Men ikkje alle har lokallag, sjølv om dei har 
mange nok medlemer. I Ålesund møter eg  ar-
kivarane i Interkommunalt arkiv (IKA) i Møre 
og Romsdal. Dei held til i ein murbygning midt 
i sentrum, der Vibeke Solbakken Lunheim tek 
imot meg. 

– Av ni tilsette er fire organiserte i Forsker-
forbundet, men vi har ikkje lokallag, fortel ho.

Arnt Ola Fidjestøl er dagleg leiar i IKA Møre 
og Romsdal, som er eigd av fylkeskommunen 
og alle kommunane i fylket.

– Eg har valt Forskerforbundet på 
grunn av lønnspolitikken.
Gunhild Lurås, Norsk Industriarbeidermuseum

Marginale MedleMer
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MArgINALE MEDLEMEr

– Vi tek på oss alle moglege oppgåver som 
er relaterte til arkiv, og vi gjer det kommunane 
bed oss om. I tillegg til eldre arkiv handterer 
vi elektroniske arkiv og personregister. Kom-
munane sit også på svært verdifulle private 
arkiv, og vi tek på oss å ordne og katalogisere 
arkivmaterialet for dei, seier Fidjestøl, som har 
hovudfag i historie og har vore tilsett her sidan 
oppstarten i 2000. 

– I styret er dei opptekne av at dei tilsette skal 
vere organiserte, og det er jo viktig at ting skal 
bli gjort på rett måte.

Fidjestøl har elles litt av kvart han skal ha 
sagt om organisasjonen han er med i.  

– Fleire gonger dei siste fire åra har eg sendt e-
post til Forskerforbundet i samband med lønns-
forhandlingar, men eg har aldri fått svar. Eg er 
medlem av ein organisasjon der eg blir møtt 
med tausheit, og det irriterer meg! Det er berre 
i samband med forsikring eg har hatt kontakt 
med Forskerforbundet, så den einaste grunnen 
til å vere med, er den gode forsikringsavtalen. 

vurderer utmelding 
Også Maria Fausa Breyholtz er kritisk.

– Eg hadde bakgrunn som hudpleiar og spin-
ninginstruktør då eg byrja her. Seinare har eg 
teke arkivarskole og eittårig studium ved Arki-

vakademiet, og no har eg jobba her i seks år. Vi 
har det bra her, og det har truleg ingenting å seie 
for lønna mi om eg er med i Forskerforbundet 
eller ei. Men det var jo difor eg organiserte meg, 
for å få rettleiing om kva eg bør krevje i lønn. 
For to–tre veker sidan sendte eg e-brev til For-
skerforbundet om dette, men har enno ikkje fått 
svar. Så eg har faktisk vurdert å melde meg ut. 
Men om det plutselig skulle bli ein konflikt på 
jobben, er det nok bra å vere organisert, seier 
Breyholtz.

– Har de prøvd å ringe? Eg får alltid svar når 
eg ringer, skyt Vibeke Lunheim inn. 

Ein av dei som har fått hjelp av Forskerfor-
bundet i lønnsspørsmål, er Jan Aakvik. Han er 
redaktør for nettportalen Kulturnett Møre og 
Romsdal, som IKA har ansvar for.

– Eg er arkeolog og har vore med i Forsker-
forbundet heilt sidan eg teikna studentmedlem-
skap ved Universitetet i Bergen. Før eg fekk jobb 
her, hadde eg gått på mellombelse kontraktar 
i tjue år, seier Aakvik, som fortel at han som 
medlem får informasjon om lønnsstatistikk og 
om at medlemene kan få hjelp i lønnsspørsmål.

– Vi får også brev om at vi bør velje tillitsvald. 
Det er den einaste kontakten vi har med for-
bundet. 

– For lite om arkivsektoren
Aakvik blar alltid gjennom Forskerforum når 
det kjem.

– Eg les det når det handlar om nokon eg 
kjenner. Men det står mykje om universiteta 
der, og eg kunne ønskt meg meir stoff om folk 
som jobbar med andre ting. Den serien om 
ulike yrkesgrupper kunne godt ha vore bygd 
ut, meiner Aakvik, og siktar til serien i For-
skerforum våren 2011 med tittelen «Forskernes 
støtter». Der vart blant anna IKT-medarbeidarar 
og HMS-ansvarlege presenterte.

Fidjestøl har derimot ikkje for vane å bla 
gjennom Forskerforum.

– Nei, eg opnar ikkje bladet om ikkje det er 
noko på framsida som fengjer, seier han.

Lunheim, som sjølv er historikar, meiner 
det gjerne kunne stått meir frå arkivsektoren 
i bladet.

– Dei fleste historikarane eg kjenner som 
er med i Forskerforbundet, burde vere interes-
serte i å lese om oss. Ein kan få inntrykk av at 
Forskerforbundet har gløymt arkivsektoren. Då 
eg nyleg var på Landsråd, vart det sagt at ein skal 
satse på bibliotek og museum, men eg høyrde 
ingenting om arkiv. 

Lunheim er engasjert i Arkivarforeningen 
– ei av tolv «fagpolitiske foreiningar» for spesi-

– Forskerforum kunne godt skrive meir om arkiv, seier vibeke Lunheim ved Interkommunalt arkiv (IkA) i Møre og romsdal. 
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– Den einaste grunnen til å vere med i 
Forskerforbundet, er den gode 
forsikringsavtalen.
Arnt Ola Fidjestøl, Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal

elle yrkesgrupper i Forskerforbundet, til dømes 
bibliotekarar eller kliniske ernæringsfysiologar. 
Ho fortel at det i desse dagar er ein diskusjon 
på gang om kva Arkivarforeningen skal drive 
med, om dei skal jobbe med fagpolitiske saker 
eller med lønnspolitikk.

– Eg for min del ser ikkje ein god grunn til å 
bli med i Arkivarforeningen. Dei må kome og 
fortelje kven dei er, og kvifor eg burde dra på 
konferansane deira! seier Fidjestøl, som meiner 
seminara er overflødige når andre held tilsva-
rande seminar. 

Lunheim meiner ho har stor nytte av å vere 
med i Arkivarforeningen.

–  Eg har fått mykje gratis fordi eg har valt 
å engasjere meg der, og der får eg ta del i eit 
aktivt fagmiljø.

Driv ikkje misjonering
Fagleg identitet er også viktig for Andreas Brek-
ke, som er forskar og jobbar med førebyggande 
miljøvern i Østfoldforskning. 

– Så vidt eg veit, er det berre eg som er med 
i Forskerforbundet her ved instituttet. Dei fleste 
er med i Tekna. Dette er eit samfunnsvitskap-
leg forskingsinstitutt, men svært mange av dei 
tilsette er sivilingeniørar, og for dei er det nok 
nærliggande å velje Tekna framfor Forskerfor-
bundet, seier Brekke. 

Han er sjølv sivilingeniør i kjemiteknikk og 
har i tillegg ein doktorgrad i økonomi. 

– Sjølv kjem eg rett frå akademia, og det var 
naturleg for meg å bli med i Forskerforbundet. 
Men eg har ikkje drive med misjonering.  

Brekke har ingen planar om å skifte orga-
nisasjon, sjølv om han ser fordelar med å vere 
fleire.

– På ein liten arbeidsplass som her treng ein 
ikkje ein sterk organisasjon i ryggen for å ta opp 
ting med leiinga. Eg føler også at eg kan få støtte 
direkte frå Forskerforbundet når det gjeld ting 
som rokkar ved forskarrolla, og kva rettar ein 
har til patent og slike ting. Eg har fått god hjelp 
frå forbundet i faglege spørsmål. 

Saknar eit lokallag
Eli-Katrin Kirkeeide jobbar i Stryn kommune. 
Ho er sivilingeniør og driv med rådgjeving, tilsyn 

og sakshandsaming innan miljøretta helsevern.
– Eg synest det er tungvint å vere aleine 

i Forskerforbundet og ikkje ha eit lokallag i 
nærmiljøet å vende meg til. Eg har hovudfag i 
biokjemi og vart med i Forskerforbundet då eg 
var student. Det var eit naturleg val. Men i den 
jobben eg har no, hadde det vore meir naturleg 
å vere knytt til ein annan organisasjon, som for 
eksempel NITO. 

Kirkeeide kjenner også på at ho sit langt 
borte frå det som skjer, særleg når det gjeld 
lønnsforhandlingar.

– Det er ei ulempe at eg må spørje andre 
organisasjonar om å forhandle for meg. Eg har 
fått hjelp til dette av Utdanningsforbundet, men 
ei fagforeining har ikkje plikt til å forhandle for 
andre enn sine eigne medlemer. Så dette er rein 
goodwill, seier Kirkeeide. 

Prøver å hjelpe 
Eirik Rikardsen, som er leiar i tariffseksjonen 
i Forskerforbundet, seier at forbundet i størst 
mogleg grad prøver å hjelpe medlemer som 
ikkje har eit lokallag i ryggen.

– Før dei lokale lønnsforhandlingane startar, 
sender vi også ut e-post der vi oppmodar med-
lemer utan lokallag til å velje ein tillitsvald, til å 
få andre organisasjonar til å ta hand om interes-
sene deira i forhandlingane, eller vi kan gje dei 
bistand i forhandlingane sentralt.

– Men nokre meiner dei ikkje får svar på 
e-brev om lønn?

– Eg kan ikkje svare for einskilde tilfelle, 
men vi handsamar sakene etter kvart som dei 
kjem inn. I periodar med høg belastning på 
tariffseksjonen kan det ta tid. Men vi prøver jo 
å svare så fort som mogleg, seier han.

Elisabeth Tindeland, som er leiar for Organi-
sasjon og kurs i Forskerforbundet, seier det etter 
vedtektene skal opprettast eit lokallag om det 
er fleire enn tre medlemer på ein arbeidsplass. 

– For at vi skal kunne ta vare på medlemene 
i lokale forhandlingar, bør alle ha ein lokal til-
litsvald. Det er den tillitsvalde som sit på rettane. 
Når ikkje medlemene sjølve tek tak i dette, kan 
vi heller ikkje hjelpe dei godt nok. Men er det 
berre ein eller to medlemer, må dei sjølve ta 
kontakt for å få hjelp sentralt, seier ho. 

– kunne engasjert oss
Så kva med arkivarane i Ålesund – kvifor har 
dei ikkje fått valt seg ein tillitsvald? Når eg stil-
ler det spørsmålet, blir det først ganske stille. 
Ingen svarar.

– Er det kanskje ingen som vil? 
– Det er klart vi kunne ha engasjert oss om 

vi ville, seier Breyholtz.
Fidjestøl forklarer at arbeidsplassen er gan-

ske ny og i rask vekst.
– Det blir fort veldig travelt. Men kanskje 

har vi forsømt oss på dette området, seier han. 
Lunheim meiner forholda i så fall må bli 

lagde til rette. 
– Kanskje Forskerforbundet kunne kome 

hit og kurse oss litt, for å vise at dei set pris på 
medlemene? Mykje av skepsisen til Forskefor-
bundet botnar nok i at organisasjonen ikkje når 
oss heilt, seier ho. 

Breyholtz får siste kommentaren:
– Berre det at Forskerforum kjem hit til oss, 

har faktisk noko å seie. ■

Forskerforbundet 

 ▪ Forskerforbundet har godt og vel 18 000 
medlemer. 

 ▪ Om lag 60 prosent jobbar i universitet 
og høgskolar.

 ▪ Om lag 15 prosent jobbar i forskingsin-
stitutt. 

 ▪ Dei andre medlemene fordeler seg på 
museum, bibliotek, arkiv, sjukehus, 
kommunar, fylkeskommunar og andre 
verksemder knytt til forsking og høgare 
utdanning.

 ▪ Er det fleire enn tre medlemer på ein 
arbeidsplass, skal det opprettast eit 
lokallag.

 ▪ 544 medlemer jobbar på arbeidsplassar 
utan lokallag. Dei fleste av stadene er 
det 1-3 medlemer, men nokre er også 
over grensa og skal danne lokallag, men 
har ikkje gjort det ennå.

Marginale MedleMer
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10 kjappe

Sykkelreparatør hadde vært noe

 – Hva jobber du med akkurat nå?
 – Tiden min går i all hovedsak med til å skrive på ph.d.-avhandlingen 
min om miljørettigheter i Armenia. 

 – Hvor tenker du best?
 – På sykkelen til og fra jobb, så det gjelder å legge inn noen omveier.

 – Hva er den viktigste fagboken i ditt akademiske liv?
 – En bok som i hvert fall har inspirert meg mye, er Collision and Collusion 
– The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe av Janine R. Wedel.

 – Hva er tabu i ditt fag?
 – Det sies at antropologer ofte ender opp som observatører, mens de 
egentlig drømmer om å delta. Så å finne den rette balansen i «delta-
kende observasjon» er ikke så dumt. 

 – Hva skal til for å bli en god sosialantropolog?
 – Ved deltakende observasjon må du ikke ende opp som kun observatør, 
mens du egentlig drømmer om å delta. Samtidig er det naivt å tro at 
man kan «go native». 

 – Hvem er den beste læreren du har hatt?
 – Det er uten tvil Aage Evensen ved Bjørnsveen ungdomsskole på Gjøvik, 
som motiverte til undring og respekt for kunnskap.

 – Dersom du måtte velge deg et annet fagfelt, hva ville du falt ned på?
 – Sykkelreparatør hadde vært noe, ettersom kranklageret fusker litt ak-
kurat nå. Men egentlig ville jeg nok studert historie.

 – Om du var kunnskapsminister, hvilket enkelttiltak ville ha vært vik-
tigst for deg å få gjennomført?

 – Jeg ville ha sørget for mer frie forskningsmidler, for slik å møte nye 
utfordringer vi står overfor.

 – Hvor var du EU-avstemmingskvelden 1994?
 – Da var jeg i nærheten av et TV-apparat og fulgte med.

 – Hva vil du lese mer av i Forskerforum?
 – Jeg liker i hvert fall å lese om hvordan ulike forskningspolitiske og 
-finansielle tiltak som tellekantsystemet og så videre påvirker forskning 
og arbeidshverdag rundt omkring.

Av Siri Lindstad

Norsk industri
a) Kva for familie har med unntak av nokre få år eigd Kistefos 

træsliberi og kraftstasjon frå 1889 og fram til i dag?
b Eit selskap som feira 75-årsjubileum i fjor, er nest etter Skan-

ska størst innan bygg og anlegg i Noreg. Namnet?
c) I kva for industriområde i Oslo låg blant anna Bakke Mølle 

og Christiania Spigerværk?
d) Kva for jarnverk i Telemark har produsert jarnomnar sidan 

tidleg 1700-tal? 
e) Kva for trondheimsbasert selskap leverer system for vegpri-

sing til ei rekkje land verda over?

Musklar
a) Kven fekk ein hit med «Muscles» i 1982?
b) Kva er eit norsk namn på latissimus dorsi, ofte kalla «latsa» i 

treningsfora?
c) Og kor sit musculus gluteus maximus?

d)   Kva er tilnamnet til denne 
   skodespelaren? 

e) Fascikulasjon tyder kortvarige, rytmiske muskelsamantreknin-
gar, men kva er eit vanlegare ord for dette?

På nettet
a) Kva heiter Helsedirektoratets spørjeside der personar i alders-

gruppa 10–30 år kan få informasjon om helse, forhold og 
familie, rusmiddel og seksualitet?

b) Kva skjuler seg bak adressa www.imdb.com?
c) Kva for ord vart mest googla både i Noreg og i USA i 2011? 
d) Kva for norsk nettside er motsvaret til svenske blocket.se?
e) Kva for omkalfatrande netteneste vart starta av den då 23 år 

gamle svensken Daniel Ek i 2006?

Bydelar
a) I kva for norsk by går ein av toget i bydelen Cicignon?
b) Kor i Sverige finn vi Fosie, Limhamn-Bunkeflo og Rosengård?
c) Kor ligg Haight-Ashbury, som vart eit sentrum for «Summer 

of Love» i 1967?
d) I kva for tysk by ligg Harburg, der Mohamed Atta budde og 

planla 11/9-åtaka?
e Kor finn vi Møhlenpris, tidlegare kalla Vestre Sydnes?

Pål Wilter Skedsmo
Medlem nr. 40125049 i 
Forskerforbundet
Stilling: ph.d.-student ved 
Sosialantropologisk institutt ved 
Universitetet i Oslo og forsker 
ved Fridtjof Nansens institutt
Utdanning: master i sosial-
antropologi fra Universitetet i 
Oslo
Første jobb: forsker ved  
Fridtjof Nansens institutt
Karrieremål: bli klokere

20 nøtter
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Svar:
Norsk industri
a) Sveaas-familien
b) Veidekke
c) Nydalen
d) Ulefos
e) Q-Free

Musklar
a) Diana Ross
b) Den breie ryggmuskelen
c) I rumpa (den store setemuskelen)
d) «The Muscles from Brussels» 
 (det er Jean-Claude van Damme)
e) Lemus/leamus

På nettet
a) Klara Klok
b) The Internet Movie Database
c) Facebook
d) Finn.no
e) Spotify

Bydelar
a) Fredrikstad
b) Malmö
c) I San Francisco
d) Hamburg
e) I Bergen
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LEDEr

Redaktør 
Kjetil A. Brottveit

Den arme instituttforskaren
Grunnløyvinga er marginal, konkurransen frå 
konsulentselskap og universitet er hard: Korleis 
skal forskingsinstitutta klare seg, og ikkje minst 
drive god forsking? Kva skal rollefordelinga vere 
mellom institutta og andre forskingsinstitusjo-
nar? Dette er uomgjengelege emne i forskings-
meldinga som skal kome neste år.

Det er freistande å bruke eit anekdotisk prov: 
Eg kjenner til ei som er forskar på eit institutt, 
som var engasjert i så mange parallelle oppdrag 
at det vart vanskeleg å telje. Det var ei absurd 
oppsplitting av tankekrafta til vedkomande, og 
fleire av prosjekta låg utanfor kjernekompe-
tansen hennar. Rolla og rammevilkåra til for-
skingsinstitutta er avgjerande på fleire nivå: Kor 
meiningsfull vert forskarkvardagen? Kor god 
vert forskinga? Korleis får samfunnet og resten 
av forskingssfæren det beste ut av institutta?

Forskerforum har i det siste hatt fleire yt-
ringar om at instituttsektoren er pressa frå 
fleire kantar, og treng ei sterkare inkludering 
i forskingspolitikken. Ein av gjesteskribentane 
våre, Gunnar Sivertsen ved NIFU, 
rissa situasjonen opp slik i nr. 1/12: 
Dei fleste institutta vart etablerte 
tidleg i etterkrigstida for å bidra til 
samfunns- og næringsutvikling og 
ein forskingsbasert politikk i ulike 
sektorar. I byrjinga fekk institutta 
pengane direkte frå departement 
og forskingsråd. No ligg grunnløyv-
ingane på berre om lag 15 prosent 
av inntektene. Resten må kome inn 
gjennom nasjonal og internasjonal 
konkurranse om oppdrag eller pro-
grammidlar. Sivertsen viste til at den fyrste Stol-
tenberg-regjeringa innførte moms på oppdrag 
til institutta, medan den noverande regjeringa 
vil skattleggje dei, og meinte dette var teikn på 
at institutta står utan-
for forskingspolitikken.  
Han konkluderte mørkt: 
«Instituttsektoren av-
skaffes gradvis uten at 
noen har bestemt det.»

Må institutta samar-
beide med universitets- 
og høgskulesektoren 
eller verte konsulent-
selskap for å overleve? 
Direktør Ann-Helén 
Bay og styreleiar Eivind 
Smith ved Institutt for samfunnsforsking (ISF) 
reiste denne problemstillinga i ein kronikk i nr. 
4/12. Dei deler den dystre diagnosen til Sivert-

sen: Det er ikkje ei stor, medviten avgjersle som 
styrer instituttsektoren mot undergangen, men 
ei lang rekkje av enkeltavgjersler. Dei utdjupar 
korleis basisfinansieringssystemet vart endra i 
2009. Det nye systemet skulle gje auka utteljing 
for oppdragsinntekter. Jo større del av inntek-
tene som er skaffa på denne måten, jo større 
vert  basisløyvinga. 
Dermed har institutta 
eit incentiv for å gå 
meir etter kortsiktige 
oppdrag på kostnad 
av langsiktige, akade-
miske prosjekt. For mi 
eiga rekning kan eg føye 
til: Ein kan ende opp 
som den «oppsplitta» 
forskaren eg nemnde.

Bay og Smith peikar 
på ulike konkurransevilkår for instituttsektoren 
og den stadig meir eksternt finansierte universi-
tets- og høgskulesektoren. Korleis skal institutta 

kunne matche universiteta, som har 
betre grunnfinansiering og lågare 
timepris? Dei to ISF-leiarane held 
fram to alternativ – å gå oppdragslina 
heilt ut og verte konsulentselskap, 
eller å samarbeide med, og i ytste 
konsekvens verte integrerte i, uni-
versitet og høgskular.

Arbeidsforskingsinstituttet og 
Nova snusar på det sistnemnde, og 
har kome eit stykkje på veg i sonde-
ringar om å slå seg saman med Høg-
skulen i Oslo og Akershus (HiOA). 

Nyleg vedtok HiOA-styret å arbeide for fusjon. 
Høgskulen treng tyngre og breiare forskings-
miljø for å kunne kvalifisere seg til å verte uni-
versitet. Eitt av spørsmåla som reiser seg, er kva 

modell styresmaktene 
skal finansiere ein slik 
eventuell hybridinstitu-
sjon etter. I styrevedta-
ket frå HiOA føreset 
ein at departementet 
må vidareføre grunn-
løyvingane til dei to in-
stitutta, minst på same 
nivå som i dag.

Forskingspolitikken 
i dag fylgjer den frivil-
juge lina. Bay og Smith 

skriv nyansert om utfordringane med dette: Vil 
(nok) universitet og høgskular sjå seg tente med 
å ta forskingsinstitutt opp i seg? Er det dessutan 

eit mål? Korrektivet og sjølvstendet institutta 
representerer står på spel.

Danske styresmakter valde tvangssamanslå-
ingar. I 2007 vart dei fleste «sektorforskings-
institutta» slått saman med universitet. Ein 
ny rapport tinga av Dansk magisterforening, 
systerorganisasjonen til Forskerforbundet, gjev 

fusjonen det glatte lag, 
sett frå instituttforska-
ren: «Den store fusion 
af sektorforskning og 
uni’er i 2007 har været 
en fiasko, hvis man 
spørger den menige, 
fusionsramte sektorfor-
sker.» Slik innleier det 
danske bladet Forsker-
forum presentasjonen 
av rapporten. Medan 

politikarane lova synergiar og større fridom for 
«sektorforskarane» på universiteta, melder dei 
tilsette no om redusert forskingstid og fridom 
til å velje forskingsprosjekt sjølve. Det er lett å 
gløyme einskildforskaren og -miljøet når store 
institusjonsbrikker skal puslast saman.

Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) 
er ein lauseleg organisasjon for dei om lag 50 
forskingsinstitutta som får basisløyving. FFA 
har skrive innspel til den kommande forskings-
meldinga. Der nemner dei – med ei viss von – at 
det er signalisert at ein skal kaste grundig ljos 
over instituttsektoren i forskingsmeldinga. «Det 
er et særlig behov for å gjennomtenke og sette 
mål for instituttsektorens rammevilkår, rolle, 
struktur og samarbeidsrelasjoner i forsknings-
systemet», heiter det i innspelet.

På ein konferanse i Oslo arrangert av FFA 
og Forskerforbundet i fjor haust fortalde Arne 
Sivert Svindland om korleis han meiner den 
norske forskingssfæren ser ut. Direktør Svind-
land ved Uni Research, det store instituttet 
i randsona til Universitetet i Bergen, teikna 
denne skissa: Vi har fire siloar; universitet og 
høgskular, forskingsinstitutt, regionale helse-
føretak og næringslivet. Dei fire siloane er for 
åtskilde, og dermed vert det totale potensialet 
ikkje utnytta. Vi treng eit heilskapsperspektiv 
og ei klårgjering av kva roller dei fire siloane 
har og bør ha, og korleis ein skal leggje til rette 
for samarbeid.

Om lag der ligg den vanskelege oppgåva som 
forskingsmeldinga ikkje kjem utanom.

Det er lett å gløyme einskild-
forskaren og -miljøet når  

store institusjonsbrikker skal 
puslast saman.

korrektivet og sjølvstendet  
institutta representerer  

står på spel.

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.
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Over halvparten av nor-
ske næringslivsfolk har 
fornærmet eller lurer 
på om de har fornær-
met en kunde eller 
samarbeidspartner 
på grunn av dårlig 
språkkompetanse, har 
forsker Glenn Ole Hel-
lekjær påvist. Han fant 
at norske bedrifter sårt 
trenger bedre kunnska-
per i fremmedspråk.

Økt globalisering 
fører til økt etterspør-

sel etter kandidater som kan kommunisere over 
landegrensene, altså slike som har både språk- og 
kulturforståelse.

Dette er noen av konklusjonene i etterkant av 
Internasjonaliseringskonferansen 2012, som ble 
arrangert i Oslo 8. og 9. mars 2012. Temaet for 
konferansen var kobling mellom internasjonalise-
ring av høyere utdanning og arbeidsliv. Konferan-
sen ble arrangert i samarbeid mellom landets åtte 
universiteter, Norges Handelshøyskole og SIU.

Samarbeid mellom næringsliv og universite-
ter er i vinden som aldri før, og med god grunn. 
Universitetene er utpekt til hovedmotorer i kunn-
skapsøkonomien. Men for at kunnskap skal bli 
til verdiskaping, kreves det bedre dialog med 
arbeidslivet.

Mangel på møtesteder har vært en stor ut-
fordring, men dette er i ferd med å endres nå.

Alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge er 
pålagt å opprette råd for samarbeid med arbeidsli-
vet. Hvilken plass har internasjonalt samarbeid i 
dette bildet? Kunnskapsøkonomi er ikke lenger et 
nasjonalt anliggende, og dette må tas i betraktning 
når det skal utvikles nye utdanningsformer som i 
større grad inkluderer arbeidspraksis.

Det er på tide å løfte blikket. Vi må ikke bare 
spørre hvilken kompetanse bedrift X trenger, 
men også hvilke kunnskaper og ferdigheter 
arbeidstakere trenger i fremtidens globale ar-
beidsmarked.

NHO har foreslått å la den yrkesfaglige model-
len tjene som inspirator for utviklingen av høyere 
utdanning. Dette ville bety mer praksis inn i studi-

ene. Det kunne også bety en tydeligere interna-
sjonal satsing. Går du på restaurant- og matfag, 
ville det ikke da smakt godt å jobbe en periode på 
en restaurant i gastronomiens hovedstad Paris?

Det er fullt mulig. Kristiansund videregående 
skole har i en årrekke sendt elever og lærlinger 
på utplassering i Paris. Skolen melder om at 
ordningen gir stort læringsutbytte, fører til økt 
rekruttering og ikke minst: til økt gjennomfø-
ring. Og denne skolen er langt fra den eneste.

Mange norske elever og lærlinger i fag- og 
yrkesopplæringen har utplassering i europeiske 
bedrifter. Bare i 2011 var over tusen nordmenn 
på utplassering gjennom Leonardo da Vinci, 
EUs program for samarbeid innen fag- og yr-
kesopplæringen.

Slike organiserte og strategiske praksisord-
ninger er foreløpig færre innen høyere utdan-
ning. Men det er fullt mulig å få arbeidspraksis 
mens man studerer. Det er faktisk mulig å få 
både internasjonal erfaring og arbeidspraksis i 
studietiden – i tillegg til studiepoeng.

Erasmus praksisopphold gir europeiske 
studenter, også norske, muligheten til å ta et 
arbeidsopphold utenlands som en integrert del 
av studiene. Kun 79 norske studenter benyttet 
seg av dette tilbudet i studieåret 2010–11, til tross 
for Erasmus-stipend i tillegg til lån og stipend 
fra Lånekassen. Til sammenligning tok norsk 
arbeidsliv imot 500 europeiske studenter på Er-
asmus praksisopphold i samme periode.

Når man ser bort fra enkelte store profe-
sjonsutdanninger som ingeniør-, sykepleie- og 
lærerutdanning, er det i Norge liten tradisjon for 
praksis i utdanningen. Det er nok en viss skepsis 
i enkelte fagmiljøer, hvor man frykter at praksis 
ikke er «faglig nok».

Fagligheten er det opp til studentens veileder 

å ivareta, sammen med studenten og bedriften 
hun skal jobbe i. Bedriften setter i forkant opp en 
kontrakt som beskriver hvilke arbeidsoppgaver 
studenten skal ha, og som alle tre partene signerer.

I etterkant får studenten en attest fra arbeids-
plassen som beskriver hva hun har gjort. Ved 
hjemkomst skal studenten skrive en rapport. 
Karakterer gis ikke. Intensjonen er at oppholdet 
skal gi full uttelling i studiepoeng. Europastu-
dier ved NTNU er ett studium hvor Erasmus 
praksisopphold nå er godt tilrettelagt, med flere 
utreisende studenter årlig.

Kanskje kan dette være noe å se nærmere på 
for de nye rådene for samarbeid med arbeids-
livet: Hvordan endre holdningene til praksis i 
utdanningen? Hvordan utvikle internasjonale 
samarbeidsstrukturer som legger til rette for 
praksisopphold utenlands?

Her kan vi lære av våre naboer i sør, nærmere 
bestemt det humanistiske fakultetet ved Køben-
havns universitet. Arbeidspraksis, innenlands 
eller utenlands, er innført som en frivillig rettig-
het for alle fakultetets studenter. Studiepoeng 
følger med. Alle praksisoppholdene må kvalitets-
sikres i forkant, og jobbeskrivelse må utarbeides, 
slik at faglig relevans og tyngde er sikret.

Ordningen regnes som en stor suksess: For 
universitetet gir det god reklame, for studentene 
gir det arbeidstrening, kompetanseavklaring – og 
økt selvtillit.

Ett viktig aspekt med praksisordningen er at 
mange bedrifter får øynene opp for humanisters 
kompetanse. En filosofistudent fikk seg prak-
sis på en politiskole. Rart? Ikke nødvendigvis. 
Kulturforståelse, konflikthåndtering og språk er 
ferdigheter som bare vil bli viktigere framover, 
meldes det fra den danske politiskolen.

Bergen Arkitekthøgskole arbeider aktivt 

Alf Rasmussen,
direktør ved Senter 
for internasjonali-

sering av utdanning 
(SIU)

«kunnskapsøkonomi er ikke lenger et  
nasjonalt anliggende»

NHO og studentorganisasjoner etterlyser en mer praksisnær utdanning. Utdanning og arbeidsliv bør 
kobles bedre, men internasjonalt samarbeid må også til, mener kronikkforfatteren.

Internasjonalisering i praksis

krONIkk
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med praksisopphold. Skolens rektor Marianne 
Skjulhaug forteller at utdanning og arbeid er 
tett sammenvevd innen arkitekturfaget: «Mange 
av studentene våre jobber i løpet av studiet, og 
mange av lærerne har også egen praksis. Vi ser 
det som veldig positivt at studentene gjør seg 
internasjonale praksiserfaringer», sier hun.

De store norske universitetene har forelø-
pig ikke utviklet ordninger med praksisopphold 
godt nok. En mulig forklaring er at regjeringen 
foreløpig ikke har satt politisk trykk på feltet. 
Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Kyrre 
Lekve åpner for at systematisert satsing på prak-
sisopphold i høyere utdanning kan komme.

Nye former for internasjonalt samarbeid vok-
ser fram i norsk utdanning, alt sammen bunnet 
i ønsket om kvalitetsheving. Økt kvalitet fordrer 
at samarbeid, inkludert studentutveksling, er 
strategisk.

Flernasjonalt samarbeid om studieprogram 
er en voksende trend. SIU har nylig utlyst midler 
til norske læresteder for å utvikle fellesgrader. 
Ideen her er å utnytte og utvikle hverandres 
sterke sider, og lære over landegrensene. Slik 
kan man sikre best mulig kvalitet i utdanningen 
og studentutvekslingen.

NTNU er sammen med Universitetet i Ber-
gen på norsktoppen når det gjelder internasjo-
nalt samarbeid om grader og studieprogram. 
«Embedded Computing Systems» er et Eras-
mus Mundus masterprogram som NTNU til-
byr i samarbeid med det tekniske universitetet 
i Kaiserslautern og universitetet i Southamp-
ton. Industrien er med på å utvikle prosjekter 
og masteroppgaver for studentene. Muligheten 
for arbeidspraksis er en integrert del av studiet.

Dette kan være enda en ny vei å gå framover: 
å legge til rette også for arbeidspraksis når nye 

fellesgrader utvikles. Slik kan norske læresteder 
bidra til å uteksaminere kandidater som ikke bare 
er skolerte i teori, men som også har erfaring fra 
både norsk og internasjonalt arbeidsliv. 

Diskusjoner om hvordan utdanningsfeltet 
skal og bør utvikles, handler også om priorite-
ringer og makt. I dette perspektivet er det klart 
at utdanning handler om mer enn å tjene ar-
beidslivets behov. De store universitetene har 
tradisjonelt vært opptatt av dannelse og trening i 
kritisk tenkning, som selvsagt er viktig også i dag.

Men utdanningsinstitusjoner har også som 
oppgave å forsyne samfunnet med best mulig kom-
petanse. Det beste vil altså være å holde flere tanker 

i hodet samtidig: dannelse og arbeidslivets behov.
Etter fullførte studier vil de aller fleste stu-

dentene finne seg arbeid utenfor UH-sektoren. 
Praksiserfaring fra arbeidslivet kan lette denne 
overgangen.

Samtidig kan erfaringer fra arbeidslivet også 
berike utdanning og forskning på nye måter i 
framtiden.

Som det heter i «Kunnskapserklæringen», 
som elleve sentrale aktører innen utdanning, 
forskning, arbeids- og næringsliv nylig har spilt 
inn i forkant av den bebudede forskningsmel-
dingen: «De beste spørsmålene dukker ofte opp 
der faget utøves i praksis, som i industrien, næ-
ringslivet eller i sykehusene. Studenter og viten-
skapelige ansatte som har erfaring fra anvendte 
forskningsmiljøer, bedrifter eller i offentlig sek-
tor, har ofte med seg mange gode innspill når de 
kommer tilbake til sitt fagmiljø.» 

Et tettere og bedre samarbeid mellom utdan-
ningsinstitusjoner og arbeidslivet vil altså kunne 
spore til nytenkning og utvikling – og tjene alle 
involverte parter. 

«Det er faktisk mulig å få både internasjonal 
erfaring og arbeidspraksis i studietiden»

Mange bedrifter får opp øynene for humanisters kompetanse gjennom praksisordningen i 
københavn. En filosofistudent fikk praksis på en politiskole.



forskerforum 5 • 2012 • side 38

Nyttig historie om 
farskap

Jørgen Lorentzen
Fra farskapets historie i Norge 
1850–2012
Universitetsforlaget, 2012
185 sider, 
Rettl. pris: kr 299

Eg er sjølv far, og 
har tenkt mykje 
på dét opp gjen-
nom åra. Den nye 
boka til Jørgen Lo-
rentzen fekk meg 
til å sjå meir his-
torisk på mi rolle 

som far i familien og far for fami-
lien. Lorentzen brukar empirisk for-
sking, sakprosa og skjønnlitteratur 
som grunnlag for fortolkingar av 
korleis farskapet har endra seg frå 
1850-åra og fram til 2012. 

Lorentzen oppklarar ei vanleg 
misforståing, nemleg at far alltid tid-
legare var så distansert og streng. På 
1800-talet var faren tvert imot svært 
deltakande i familien, både med 
husstell, kjærleik og (patriarkalsk) 
styring. Men på 1900-talet vart rol-
lene for mor og far skarpt åtskilte. 
Medan faren tente pengane for fami-
lien, gjorde mora alt som hadde med 
heim og barn å gjera. Dette var ein 
skrekkeleg periode, meiner Lorent-
zen. Frå syttiåra har far sakte gjen-
vunne rolla som ein far i familien, der 
matlaging, turgåing og lekselesing 
er like naturleg for både mor og far, 
og begge tener pengar for familien. 
Forskarar bekrefta empirisk at fedrar 
er like kompetente til å stella barnet 
som mora er.

Lorentzen brukar nøye utvalde 
eksempel frå norsk skjønnlitteratur 
til å styrka si framstilling av dei his-
toriske epokane. Han har ein grundig 
analyse av Ibsens Vildanden (1884) 
der Hjalmar Ekdahl representerer 
den naive, men gode 1800-talsfaren. I 
seinare kapittel analyserer Lorentzen 
treffsikkert Sigurd Hoels En dag i ok-
tober (1931) og Karl Ove Knausgårds 
Min kamp (2009–2011). 

Fra farskapets historie er basert på 
fortolking og argumentasjon snarare 
enn bevisføring. Det er viktigare å 
fortelja noko interessant enn noko 
som er heilt sant. Lorentzen gjer 
ikkje ei systematisk historisk kjelde-
gransking, men skriv at startpunktet 
for historia (1850) er valt slik at «jeg 
slipper en omfattende kildesøking 
på eldre tekster». Lorentzen skriv 

Pratsom invitasjon til debatt
gode poeng, selvfølgelige poeng og altfor mange poeng – til sammen blir 
det utydelig. 

At verden ikke er i orden, er ut-
gangspunktet for debattboka Ang-
sten for oppdragelse. I tillegg til store 
sosiale og økonomiske forskjeller 
og kulturkonflikter står vi overfor 
en ukjent fremtid når det gjelder 
naturens tålegrense. Vi har såle-
des grunn til å handle! Miljøen-
gasjementet er sentralt hos bokas 
to forfattere, pedagog Per Bjørn 
Foros og moralfilosof Arne Johan 
Vetlesen. Hva har vi så å møte 
denne virkeligheten med? Også 
her viser forfatterne en uro. Vår 
tid er preget av den omseggripende 
konsumentkulturen og New Public 
Management; viktige idealer som 
frihet, selvstendighet og individua-
litet er slik blitt markedstilpasset 
og har sømløst glidd inn i disse 
to trendene. Forfatterne går nær-
mere inn på tidsbildet. De søker 
å vise at den fasthet vi kunne ha 
trengt, har forvitret gjennom år-
saksrekker som hovedsakelig har 
sin opprinnelse i 68-opprøret. Den 
gang gyldig kritikk av autoritære 
strukturer har nå utartet til etter-
givenhet og det grenseløse, til ut-
vanning og forflatning. Barna blir 
ofre her. Uten standhaftige foreldre 
(eller lærere, forfatterne viser at 
også skolen er gjennomsyret av 
unnfallenhet) som kan stå mellom 
dem og konsumentkulturen, vil de 
være prisgitt markedets krav om 
å være vellykket, det vil si at det å 
realisere seg selv er å få tilfredsstilt 
ethvert pådyttet behov. Resultatet 
kan bli både kravstorhet og men-
ingsløshet.

Forfatterne gir oss et temmelig 
dystert, om enn stort sett velkjent 
tidsbilde. Spesielt dystert blir det 
fordi vi skjønner at ansatser til mot-
stand så lett kan ufarliggjøres. Hjel-
per det da med debatt og nye ideer?

Boka forfekter ideer om oppdra-
gelse og dannelse, vel å merke et 
samfunnsetisk perspektiv på opp-
dragelse. Hvis vi ønsker å forandre 
verden, må vi også ville oppdra, og 
vi må ville noe med oppdragelsen; 
vi må ville verdier. Kort fortalt 
dreier det seg om å plassere den 

voksne i sentrum. Det blir vel rik-
tig å si det, når den ene bærende 
ideen er forbildet, den voksne som 
forbilde for hvordan. Men ikke en 
hvilken som helst voksen: De vil til 

dyder som humanitet, miljøansvar 
og solidaritet, og det er varsleren 
som bærer disse dydene. Ord av 
Adorno om motstandens nødven-
dighet står som motto innlednings-
vis i boka. Den andre ideen er at 
skolen må gjøre plass til samtalen. 
Vi blir introdusert for en rekke 
viktige temaer omkring vårt «sam-
tidsdrama», og tanken er at elevene 
skal bli kjent med disse gjennom 
dialogen. På den måten vil vi kunne 
gjøre barna til kompetente delta-
kere i den virkeligheten som de er 
en del av, og som det ikke er mulig 
å velge bort.

Holder så dette? Står forslagene 
i stil med den kraftige kursdreining 
forfatterne ønsker? Det er veldig 
mye godt i denne boka. Det er 
mange interessante beskrivelser, 
for eksempel omkring intimitets-
kultur og om skolen. Men alt i alt 
opplever jeg teksten som for lite 
forpliktende og stram. Det er for 
mange beskrivelser, forfatterne er 

innom altfor mye og presenterer 
for mange nyanser. Da skjer to ting: 
Det ene er at det blir uklart hva det 
egentlig er de vil, foruten å nå alle. 
Hvor skal vi begynne debatten, spør 
jeg litt usikkert. Tanken er antakelig 
å gi et bredt bilde, men når stort og 
smått trekkes inn, uten tanke for at 
mye er velkjent, kan det, paradok-
salt nok, også bli autoritært. Det er 
det andre som skjer. Paradoksalt 
fordi boka forsøker å trekke grenser 
mellom autoritet og det autoritære. 
De klarer ikke å bryte ut av det regi-
met de beskriver. De blir for flinke! 
Selv om viktig kritikk anføres, er 
de innenfor regimet, som vellyk-
kede kritikere. Et morsomt unntak 
er der Vetlesen stiger ut av ordene, 
og vi ser ham knakkende på bilru-
tene for å fortelle tomgangskjø-
rere at de forurenser den lufta han 
puster inn.

Hva om de hadde gått dypere 
inn på den vendingen mot barnet 
som vi har sett de siste tiårene? Iste-
denfor å avfeie, litt for lett, Jesper 
Juuls tanke om at barnet besitter en 
kompetanse på seg selv, og isteden-
for å fremheve relasjonen mellom 
barn og voksen, litt for ensidig, som 
asymmetrisk, så ligger det en mu-
lighet i å se en annethet hos barnet. 
Da blir det et poeng at det ikke alltid 
er den voksne som kan. 

Jeg savner at forfatterne viser 
et kjennskap til en ny filosofisk-
pedagogisk retning som på norsk 
kalles filosofi for barn. Den dreier 
seg i hovedsak om å utvikle gode 
samtalepraksiser med barn, og 
dette kan dermed knyttes til de te-
maer som boka fremfører. Hva om 
boka i sterkere grad hadde fokusert 
på det utgangspunktet som barnet 
har? At det er vår oppgave å løfte det 
frem? For dersom vi kan bli tydelige 
på hva et barn er, vil vi voksne kan-
skje klare å formidle en tydelighet 
både overfor oss selv og dem. Og 
da forplikter vi oss kanskje på noen 
dyder også, og blir forbilder? Og 
kan skape en bedre verden?

Av Aasne Jordheim

BøkEr

Per Bjørn Foros og 
Arne Johan Vetlesen

Angsten for oppdragelse. Et sam-
funnsetisk perspektiv på dannelse

Universitetsforlaget, 2012
276 sider

Veil. pris: kr 299
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Nye bøker av forskere
Eirik Holmøyvik
Maktfordeling og 1814
Fagbokforlaget, 2012
586 sider
Rettl. pris: kr 878

Maktfordeling er eit grunnleg-
gjande prinsipp i statsretten: Den 
lovgjevande, den utøvande og den 
dømmande makta må haldast åt-
skilde. Forfattaren gjer greie for 
opphavet til maktfordelingsprin-
sippet, og viser kvifor, korleis og 
med kva verknad prinsippet kom 
inn i den norske grunnlova i 1814. 
Holmøyvik er fyrsteamanuensis 
ved Det juridiske fakultet ved 
Universitetet i Bergen.

Lars Gule
Ekstremismens kjennetegn. 
Ansvar og motsvar
Spartacus, 2012
224 sider
Veil. pris: kr 299

Hvordan kjenne igjen og ta til 
motmæle mot ekstremister? Her 
tas leseren med inn i samfunns-
debattens irrganger, feilslutninger 
og konspirasjonsteorier. Særlig på 
internett florerer ekstreme opp-
fatninger av hva som er virkelig, 
men også av hva som er moralsk 
rett og galt. Lars Gule er filosof, 
Midtøsten-kjenner og samfunns-
debattant. Han er postdoktor ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Ingjerd Traavik
På liv og død. Tabu i bildeboka 
Gyldendal Akademisk, 2012
192 sider 
Veil. pris: kr 315

Bildeboka er en viktig sjanger i 
grunnskolen. Forfatteren analyse-
rer bildebøker og setter dem inn 
i en samfunnsmessig sammen-
heng. Hun bruker hjelpedisipli-
ner som feministisk litteraturteo-
ri, sosiologiske innfallsvinkler og 
psykoanalytisk lesemåte. Traavik 
tar opp tema som er relevante i 
de fleste fag i Kunnskapsløftet 
og i lærerutdanningene. Hun er 
førstelektor ved Nordisk institutt 
på Høgskulen i Volda

Torunn Arntsen Sajjad
Genetisk veiledning av 
pakistansknorske familier
Unipub, 2012
400 sider
Veil. pris: kr 398

Boka med undertittelen «En me-
disinskantropologisk studie» er 
basert på et feltarbeid blant pakis-
tansknorske par og de som yter 
genetisk veiledning. Hun avslører 
myter om søskenbarnekteskap, 
tar for seg problemene forbun-
det med arvelige sykdommer 
og beskriver hvordan ubevisst 
maktmisbruk kan oppstå i vei-
ledningssituasjonen. Forfatteren 
er forsker ved Nasjonal kompe-
tanseenhet for minoritetshelse.

også at han er «overbevist om at det 
var klasseforskjeller i praktiseringen 
av farskap» opp gjennom historia, 
i staden for å skriva at han kan do-
kumentera det. Boka er tidvis prega 
av Lorentzens eige erfaringsliv. Han 
skriv om korleis han hugsar far sin i 
femti- og sekstiåra, og omtaler si rolle 
som trebarnsfar på 2000-talet. 

Desse mjuke metodane kan 
oppfattast som ei svakheit ved boka, 
særleg av «ordentlege» historikarar 
og samfunnsvitarar. Lorentzen er 
jo også ein av dei kjønnsforskarane 
som fekk hard medfart av Harald Eia 
i Hjernevask på NRK. Her stod Lo-
rentzen fram som ein erkehumanist 
med lite tru på arv og biologi, og desto 
større tru på den sosiale og kulturelle 
påverkinga. 

Ein viktig kritikk i Hjernevask-
debatten var at humaniora manglar 
metode. Fleire kjønnsforskarar var 
ute av stand til å forklara metoden 
sin, og driv openbart ikkje med or-
dentleg forsking. Forskarane som vart 
intervjua, var ikkje særleg flinke til 
å formidla samfunnsnytten ved sin 
arbeidsmåte, og dette resulterte i ei 
slags legitimitetskrise for humaniora.

Men det var eit falsk krisevarsel, 
og humanistane er like nyttige som 
dei alltid har vore. Alle fedrar i Noreg 
kan verta betre fedrar ved å lesa Lo-
rentzen si bok, og viss ikkje dét er 
nyttig, så veit ikkje eg! 

Av Lars Nyre

Usikret nærhet i 
praksis

Christel Sverre og 
Wencke Mühleisen (red.)
Sammen om det? Forskere og 
kunstnere undersøker intimitet
Tapir Akademisk Forlag, 2012
127 sider
Veil. pris: kr 200

De var forelsket. 
Hengivenheten 
boblet opp på Fa-
cebook. En stolt 
status, et beskje-
dent kjælenavn, 
et hjerte, et smil. 
«Get a room», 

kommenterte en venn. Muntert, 
men insisterende. Hver gang de 
lakk ømhet i offentlighet, kom den 
lystige advarselen om å holde den 
intime praksisen til kammerset. 
Slik er også Sammen om det? en 
intim praksis. Men hva gjør den i 
en forskningskontekst? Får vi ny, 
vesentlig viten?

Boka er en del av forsknings-
prosjektet Being together. Remaking 
Public Intimacies, som utforsker 
situasjoner der intime, seksuelle 
og personlige temaer er en del av 
offentligheten. Boka består av arti-
kler, ført i pennen av humanister 
og samfunnsforskere (fortrinnsvis 
kjønnsforskere) og dokumentasjon 

av kunstverk vist på Galleri KIT 
høsten 2011. De ble til i samarbeid 
mellom kunstnere og forskere. 
Ikke som illustrasjon eller kunn-
skapsoverføring dem imellom, men 
postfaglig; et begrep som viser til 
hybrid, ikke-lineær og refleksiv 
kunnskapsproduksjon. 

Bokas temaer spenner bredt fra 
ytring av seksualitet i det offentlige 
rom til orgasmen som en tegnet 
strek, fra skam og hverdagsterapi 
til søndagsmiddag. Det minner om 
en kontrollert form for hypotetisk 
deduktiv hypotesetesting, plassert i 
en kaotisk kontekst med utflytende 
grenser.

Et eksempel: En humanistisk 
kjønnsforsker og en kunstner 
samarbeider om et kunstprosjekt. 
Optimistisk utveksler de ideer. De 
bestemmer seg for en scene i et 
handlesenter. Blant fremmede 
snur de seg langsomt mot hveran-
dre. Den ene fjerner den andres 
briller med en enkel gest, puster 
på glassene, pusser dem og set-
ter dem tilbake på plass. Entusias-
tisk presenterer de prosjektet. De 
andre er begeistret. Noen dager se-
nere slår tvilen inn. Er det ikke en 
klisjé? Iveren forvandles til distan-
sert selvkritikk, snart irritasjon. Se-
nere spør de når en slik handling 
vil forvandles til aggressivitet. Flere 
samtaler senere kommer forske-
ren opp med begrepet intimasick. 
Det kan være flere tolkninger, én 

av dem er kanskje at prosjektet var 
mislykket, og at en ullen formulert 
hypotese måtte falsifiseres. Men 
det interessante er observasjonen 
av den utøvende intimitetspraksi-
sen i seg selv, der sosiale, faglige, 
kunstneriske, psykologiske og 
kulturelle mekanismer slår inn 
og subtilt endrer et uttrykk. En-
drer en handling. Kunsten har 
hatt denne kunnskapen en stund, 
i forskningskontekst er den mer 
sjelden kost.

Jeg hører ennå insisteringen. 
Get a room! Det minner om Vir-
ginia Woolfs eget rom, der «intel-
lektuell frihet står og faller med 
materielle ting». Jeg opplever at 
det er dét forskerne og kunstnerne 
har gjort her; de har skapt et trans-
parent rom i offentligheten der de 
sammen med hverandre og oss 
kan utforske intimiteter fra nye 
vinkler, med et famlende, nesten 
privat språk, med prøvende usik-
kerhet og poetisk ømhet. Et rom 
der de i trygghet kan risikere nær-
het i praksis, som gir spørsmål 
og mulige svar som er nye, utfor-
skende og blant de aller viktigste 
vi har.

Av Ragnhild Fjellro
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GRUNNFORSKNING OG AN-
VENDT FORSKNING:  Forskning 
som bare tar sikte på ny erkjennelse, 
bør finansieres selv om det trolig ikke 
vil komme til noen direkte praktisk 
eller økonomisk nytte. Slik forskning 
bør støttes som en kulturell aktivitet 
og fordi den kan danne grunnlaget 
for undervisning i teoretiske og an-
vendte fag.

Grunnforskning kan komme til 
praktisk nytte og danne grunnlaget 
for ny virksomhet, men dette er gan-
ske sjelden tilfelle og bør ikke være 
vår hovedbegrunnelse for å støtte 
slik forskning. Vi må være forsiktige 
med å trekke frem eksempler på at 
grunnforskning har ført til praktiske 
anvendelser i Norge.

Selv om Kristian Birkelands elek-
triske kanon representerte en start 
for norsk gjødselproduksjon, var det 
jo Haber-Bosch-metoden som var 
utviklet i Tyskland, som ble brukt. 
Billig energi var forutsetningen for 
at gjødselindustrien skulle utvikle 
seg i Norge – uansett hvor forsknin-
gen hadde foregått.

Oljeeventyret på norsk sok-
kel var heller ikke noe resultat av 
norsk grunnforskning, men vi var 
i 1970–80-årene raske til å bygge 
opp relevant forskning på kort tid, 

og det skyldtes også grunnforsk-
ningskompetanse. Egen petrol- 
eumsrelevant kompetanse var en 
viktig forutsetning for nasjonal kon-
troll med oljevirksomheten og for 
å bygge opp en egen oljeindustri. 
Det var imidlertid også en betydelig 
motstand mot oljerettet forskning i 
en del universitetsmiljøer av frykt for 
at det skulle gå ut over deres egen 
forskning, og også av ideologiske 
grunner.

Både grunnforskning og anvendt 
forskning skjer nå i økende grad i 
form av store prosjekter og som 
sentere for fremragende forskning 
(SFF), som har mange doktorgrads-
stipendiater og forskere i postdok-
torstillinger. Det viktigste produktet 
fra denne virksomheten er i de fleste 
tilfeller ikke forskningsresultatene 
som publiseres i internasjonale tids-
skifter, men den opplæringseffekten 
og kompetanseøkningen som pro-
sjektene fører med seg for forskere 
og studenter. I mange fag hvor kom-
petansen er spesielt etterspurt, svikter 
imidlertid rekrutteringen av forskere.

Satsing på en karriere som for-
sker innebærer meget hardt arbeid 
i tre–fire år frem til en doktorgrad, 
mens medstudenter kan gjøre kar-
riere i næringslivet. En fortsettelse 

i postdoktorstilling er oftest ganske 
usikker, og en stilling som førstea-
manuens er heller ikke alltid så 
attraktiv. Mange vil ikke få en jobb 
som er relevant for forskningskom-
petansen de har opparbeidet seg. 
Norsk næringsliv vil ikke alltid verd-
sette kandidater med doktorgrad når 
det ikke gjelder forskerstillinger. Det 
kan føre til betydelig frustrasjon når 
man ikke får noe igjen for innsatsen 
i form av interessante arbeidsoppga-
ver og lønn.

Det er bra at vi kan satse en del 
på de gode forskningsmiljøene uten 
hensyn til nytte, men vi må også satse 
på den kompetansen som er mest 
kritisk ut fra behovene vi har, og som 
kan gi jobb til de som utdannes.

Grunnforskning kan ligge rela-
tivt nær opp til anvendt forskning og 
i en del tilfeller vil kompetanse i for 
eksempel laboratorieteknikker og 
matematiske og statistiske metoder 
kunne overføres til anvendt fors-
kning eller praktisk arbeid. I andre 
fag og på andre forskningsområder 
vil dette være tilfelle i liten grad, og 
den intellektuelle treningen og sko-
leringen som en doktorgrad skal gi, 
blir ikke alltid verdsatt.

Selv om et grunnforskningspro-
sjekt skulle frembringe resultater 

som kunne få praktisk anvendelse, 
vil det i de alle fleste tilfeller ikke 
finnes noen industri eller annen 
virksomhet i Norge som kan utnytte 
disse resultatene. Ved tildelingen av 
SFF legges det jo først og fremst vekt 
på kvalitet og mindre på relevans.

Selv om vi i Norge ligger langt 
fremme på enkelte områder, ligger 
vi også et godt stykke etter på mange 
fagområder. Det meste av de fors-
kningsresultatene og den kompetan-
sen vi trenger, er i alle fall utviklet i 
utlandet. Det er derfor avgjørende å 
ha gode forskningsmiljøer ved nor-
ske universiteter som er gode nok 
til å følge med i utviklingen. Et an-
vendt forsk-ningsprosjekt støttet av 
norsk industri eller næringsliv vil i 
de fleste tilfeller gi relevant jobb for 
dem som tar doktorgrad, selv om 
forskningen ikke er helt på toppnivå 
internasjonalt.

Forskningsrådet (NFR) evaluerer 
de forskjellige fagdisipliner og er flink 
til å trekke frem de sterke miljøene 
som får karakteren fire–fem. Det 
sies lite om fagmiljøene ved viktige 
undervisnings- og forskningsinsti-
tusjoner som får karakteren en–to. 
En del av disse er i fagområder som 
er av stor betydning for norsk næ-
ringsliv og for det akademiske nivå 

Nytten av forskning
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som danner grunnlaget for under-
visningen, og det gjøres lite for å rette 
opp denne situasjonen for de svakere 
forskningsmiljøene som heller ikke 
får noen forskningsbevilgninger.

Rekruttering av universitetslæ-
rere er vanskeligst i fag som er et-
terspurt i næringslivet. Lønningene 
er langt fra konkurransedyktige når 
studenter etter få år i industri eller 
annet næringsliv tjenere meget mer 
enn deres professorer ved universi-
tetet. Dette gjelder ikke minst innen 
realfag og teknologiske fag og særlig 
dem som er relatert til petroleums-
virksomheten.

En betydelig frihet og prestisje 
skulle være en kompensasjon for 
lavere lønninger ved universitetene, 
men dette er også blitt sterkt redu-
sert. Mens det tidligere fantes en del 
administrative støttefunksjoner for 
det vitenskapelige personalet, har 
vi fått en stor økning i den admi-
nistrative stab som vesentlig har en 
kontrollerende og rapporterende 
funksjon. I de fleste styrende orga-
ner ved universitetene er forskere 
svakt representert i forhold til ad-
ministrativt/teknisk personell og 
studenter.  Det er derfor vanskelig 
for instituttene å ta strategiske valg 
basert på den fremste forsknings-
kompetansen.

Det er nesten politisk enighet om 
å satse på forskning og teknologi, 
men uten konkurransedyktige løn-
ner og arbeidsvilkår for universitets-
lærerne vil vi sakke akterut.

Vi kan ansette utenlandske for-
skere til våre ledige professorater, men 
det er vanskelig å konkurrere om de 
beste internasjonalt med de lønninger 
og det kostnadsnivå vi har i Norge.

Når så mange av våre forsk-
ningsinstitutter, og særlig realfag og 
teknologiske fag på universitetene, 
har en stor overvekt av utenlandske 
forskere, skyldes det at det er svært 
få norske kvalifiserte søkere.

Det er heller ikke alltid at våre 
utenlandske forskere og lærere inte-
greres godt nok i våre forskningsmil-
jøer, og språkproblemer kan hemme 
deltagelsen i offentlig debatt om ak-
tuelle faglige og tekniske problemer. 
Det er sunt med et betydelig innslag 
av utenlandske forskere, men i det 
lange løp kan vi ikke basere oss helt 
på import for å dekke fag som er vik-
tige i Norge. Det er heller ikke sikkert 
at vi greier å konkurrere internasjo-
nalt om de aller beste.

Knut Bjørlykke, 
professor emeritus, Institutt for 

geofag, Universitetet i Oslo

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

GJESTESKRIBENTEN

U-en i FoU
Ved innleggelse på sykehjem skal helseopplysninger 
følge med. Disse var mangelfulle for nesten halvpar-
ten av pasientene ved et norsk sykehjem. Dermed ble 
en femtedel feilmedisinert fra første stund. 

Dette har ikke stått i avisen, men i det viten-
skapelige tidsskriftet Sykepleien Forskning. Derfor 
er observasjonen underbygget med god metode og 
empiri, og konklusjonen er konstruktiv: «Nødven-
dig informasjon bør foreligge ved innkomst i sy-
kehjem og omfatte diagnoser, 
behandling, aktuell medisine-
ring og foreslått oppfølging.»

I en annen studie som er 
publisert i samme tidsskrift, 
sendte man spørreskjema til 
721 sykehjem og fikk svar fra 
1037 avdelinger ved 463 syke-
hjem. Svarene viste at det er 
vanlig å tilsette medisiner i 
pasientenes mat uten at de vet 
det. Ni av ti sykehjem knuser 
dessuten tabletter som ikke 
skal knuses, ifølge Felleska-
talogen over legemidler. Kon-
klusjon: Håndteringen av le-
gemidler ved norske sykehjem 
må forbedres.

De to studiene og de fleste 
andre fagfellevurderte origina-
lartikler i Sykepleien Forskning 
er gode eksempler på hva U-en i FoU-begrepet er 
ment å bety. Her er OECDs definisjon:

Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som 
anvender eksisterende kunn-
skap fra forskning og prak-
tisk erfaring, og som er rettet 
mot å fremstille nye eller ve-
sentlig forbedrede materialer, 
produkter eller innretninger, 
eller å innføre nye eller ve-
sentlig forbedrede prosesser, 
systemer og tjenester.

Det var først og fremst 
industrien man hadde i 
tankene da denne definisjonen ble til for femti år 
siden. Industrien utfører det meste av det som reg-
nes som utviklingsarbeid. I Norge står privat sektor 
for 43 prosent av FoU-utgiftene, og tre fjerdedeler av 
dette er U-utgifter. I andre land er andelene høyere.

Som oftest unngår bedrifter å la konkurren-

ter få innsyn i eget utviklingsarbeid. Derfor blir 
det sjelden publisert. Bilprodusenten Volkswagens 
FoU-utgifter er dobbelt så høye som Norges sam-
lede offentlige FoU-utgifter. Fra Norge ble det i 2011 
publisert 12 194 artikler i internasjonale vitenskape-
lige tidsskrifter. Fra Volkswagen utkom 29 artikler.

Men utviklingsarbeid i offentlig regi og med of-
fentlig finansiering bør vel publiseres? Dette spørs-
målet fikk ny aktualitet før påske. Da vedtok styret for 

landets største utdanningsinsti-
tusjon for helsesektoren, Fakul-
tet for helsefag ved Høgskolen i 
Oslo og Akershus (HiOA), nye 
retningslinjer for tildeling av 
FoU-tid. Tildelingen blir heret-
ter resultatbasert og avhengig 
av hvor mye man publiserer i 
fagfellevurderte kanaler.

Men har ikke alle lik rett 
til FoU-tid? Og egner alt utvi-
klingsarbeid seg til vitenskape-
lig publisering?

Svaret på det første spørs-
målet er nei. En lovbestemt rett 
til FoU-tid finnes ikke, ifølge 
en ny rapport fra Forskerfor-
bundet. Hver institusjon avgjør 
selv hvordan institusjonens 
FoU-ressurser fordeles. Rap-
porten viser også at vedtaket 

ved HiOA er del av en større trend i retning av 
resultatbasert fordeling av tid til FoU.

Det andre spørsmålet vil jeg snu: Hvis samfun-
net investerer i systema-
tisk virksomhet i offent-
lig sektor av den art som 
OECDs definisjon beskri-
ver, hvordan kan man da 
begrunne at resultatene 
ikke blir dokumentert og 
utgitt slik at de kan tas i 
bruk andre steder?

Publisering er «aka-
demisering», vil noen 

innvende. Jeg mener at vi trenger et klarere og 
mer konkret FoU-begrep. Det får vi ved å fokusere 
mer på resultater. Utviklingsarbeid kan dermed 
få større utbredelse, anseelse og virkning på 
samfunnsutviklingen. Se hvordan dette allerede 
fungerer her: www.sykepleien.no/forskning

Av Gunnar Sivertsen
forsker ved NIFU

«volkswagens  
FoU-utgifter er dobbelt så 
høye som Norges samlede 

offentlige FoU-utgifter.»
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TOPP OG BREDDE:  Nok en gang 
har forskere fra universitetsmiljø-
ene bekymret seg over at vi i Norge 
sprer forskningsmidlene for mye 
utover landet og driver kamuflert 
distriktspolitikk gjennom forsk-
ning. Senest hevdet professor Dag 
O. Hessen dette i en artikkel i For-
skerforum nr. 2/2012 og i påføl-
gende intervju med Klassekampen 
8. februar 2012.

Det er sjelden man opplever 
en debatt basert på et mer feilak-
tig grunnlag. Det er nemlig en 
myte at forskningsmidlene spres 
jevnt utover, i hvert fall hvis det 
her menes geografisk spredning. 
Få samfunnsområder har en så 
sentralisert fordeling av statlige 
finansieringsordninger som forsk-
ning, og utviklingen går snarere i 
retning av økt sentralisering enn 
økt spredning.

FoU-statistikken viser at institu-
sjoner i Oslo-området (inkludert Ås), 
Bergen, Trondheim og Tromsø står 
for hele 89 prosent av forsknings-
utgiftene i universitets- og høgsko-
lesektoren. Ser vi på finansieringen, 
gikk mer enn 93 prosent av alle til-
sagnene fra Norges Forskningsråd 
i 2010 til universiteter og høgskoler 
i de samme områdene. Bildet er det 
samme i instituttsektoren. Her hav-
net 92 prosent av alle tilsagnene hos 
institutter i Oslo-området, Bergen, 
Trondheim eller Tromsø.

Også basisfinansieringen fra 
Forskningsrådet har en tilsvarende 
geografisk profil (jf. Aftenposten 3. 
august 2010). Basisfinansieringen 
til instituttene skal sikre langsiktig 
kompetanseoppbygging gjennom 
doktorgradsutdanning, vitenskape-
lig publisering og internasjonalise-
ring. Ut fra historiske forhold har de 
Oslo-baserte instituttene gjennomgå-
ende høyest basisbevilgning, med de 
konsekvensene dette har for konkur-
ransevilkårene instituttene i mellom.

Også fremover peker utviklingen 
i retning av en forsterket sentralise-
ring. Vi vil her særlig peke på Fors-
kningsrådets senterordninger, Fors-
kningsrådets «nye» programprofil 
og utviklingen i basisbevilgningen.

Forskningsrådets senterordnin-
ger (SFI, SFF, FME) gir langsiktig 
finansiering for å bygge opp ny 
kompetanse og forskningskapa-
sitet, bl.a. gjennom doktorgrads-
utdanning. Dette vil styrke disse 
miljøene i den fremtidige konkur-
ransen om ordinære forsknings-

midler. Hvor finner vi så vertsinsti-
tusjonene for disse sentrene? Av 21 
Sentre for fremragende forskning 
(SFF) finner vi 2 i Tromsø, 3 i Ber-
gen, 4 i Trondheim og resten i Oslo-
området. Av 11 Forskningssentre for 
miljøvennlig energi (FME) finner 
vi 2 i Bergen, 4 i Oslo-området og 
5 i Trondheim. Av 21 Sentre for 
forskningsdrevet innovasjon (SFI) 
finner vi 2 i Tromsø, 4 i Bergen, 7 
i Trondheim og 7 i Oslo pluss ett i 
Stavanger. Av totalt 53 slike sentre 
er altså kun ett basert i en vertsin-
stitusjon utenfor Oslo/Ås, Bergen, 
Trondheim og Tromsø. Riktignok 
kreves det i enkelte av program-
mene brukermedvirkning, noe som 
innebærer at enkelte av sentrene 
har knyttet til seg samarbeidspart-
nere, både forskningsmiljøer og 
sluttbrukermiljøer, som er lokali-
sert utenfor universitetsbyene.

De forskningsmiljøene som 
ikke er innenfor senterstruktu-
rene, faller i økende grad utenfor 
i konkurransen også om frie forsk-
ningsmidler og store programmer. 
Miljøene som er innenfor i disse 
sentrene, foretrekker å samarbeide 
med hverandre.

Når det gjelder basisbevilgnin-
gen, er det de siste åra innført en 
resultatbasert komponent som de 
anvendte og brukernære forsk-
ningsinstituttene i utgangspunkt 
scorer høyt på. Denne effekten blir 
imidlertid nullet ut ved at Stortin-
get har gitt nye randsoneinstitutter 
ved universitetene i Oslo, Bergen og 
Trondheim rett til basisbevilgning 
fra samme pott. Vi ønsker de nye 
instituttene velkommen inn i fel-
lesskapet, men rammen for basis-
bevilgning må økes tilsvarende etter 
hvert som de fases inn i ordningen, 
slik at de ikke spiser av ordningen 
på bekostning av etablerte miljø.

Så vil noen hevde at det ikke 
er sterke nok fagmiljø utenfor de 
gamle universitetsbyene, verken når 
vi ser på størrelse eller kvalitet. Men 
det er nettopp fordelingen av basis-
bevilgning og midler til å bygge ny 
kompetanse som bestemmer hvilke 
miljø som gis muligheter til å utvikle 
seg. Vi er selvfølgelig også innfor-
ståtte med at mange forskningsfelt 
har store krav til infrastruktur, la-
boratoriekapasitet og lignende og 
dermed preges av stordriftsfordeler 
som tilsier konsentrasjon. Innenfor 
samfunnsvitenskapelig forskning 
kan vi imidlertid ikke se at et fag-

miljø på fem–seks forskere i for 
eksempel Stavanger, Kristiansand, 
Lillehammer, Sogndal, Ålesund eller 
Alta, med sterke koplinger til andre 
forskermiljø i inn- og utland, skal 
ha mindre kvalitet og robusthet enn 
et fagmiljø bestående av et par pro-
fessorer og noen stipendiater på et 
universitet. Det er en utbredt misfor-
ståelse at det er likhetstegn mellom 
institusjonsstørrelse og de enkelte 
fagmiljøenes størrelse og styrke. 

Og så var det dette med relevans. 
Hvorfor driver egentlig et lite land 
som Norge med forskning i det 
hele tatt? Hvis vi kun prioriterer ut 
fra kvalitet, originalitet og størrelse, 
kunne vi like godt sende alle våre 
forskningsmidler til de største og 
beste forskningsmiljøene rundt om 
i verden? Vi vil anta at begrunnelsen 
for å investere i Norge er at mye av 
forskningen, spesielt den anvendte, 
må kunne settes inn i den sam-
menheng den skal anvendes i, det 
være seg klimatisk, naturmessig, 
økonomisk, næringsmessig eller 
samfunnsmessig. Og godtar man 
at det finnes slike argumenter for å 
drive forskning i Norge, vil mange 
av argumentene også tilsi at mye av 
den anvendte forskningen bør skje 
tett på brukerne i næringsliv og of-
fentlig forvaltning rundt om i Norge. 

Den sterke sentraliseringen av 
forskningen bør bekymre alle som 
er opptatt av avkastningen av norsk 
forskning og bidraget fra forskning 
til innovasjon i næringsliv og of-
fentlig sektor. Det er vanskelig å 
samle bred oppslutning for økte 
investeringer i forskning når kun 
seks–åtte prosent av forskningsmid-
lene går dit 70 prosent av landets 

næringsvirksomhet og offentlige tje-
nesteproduksjon foregår, og der tre 
av fire nordmenn er bosatt. Nærhet 
til brukerne av forskningsresulta-
tene har stor betydning for å identi-
fisere tema og problemstillinger for 
framtidig forskning, og for at fors-
kningsbasert kunnskap og resultater 
blir tatt i bruk. Nærhet er også viktig 
for å mobilisere nye bedrifter og flere 
offentlige tjenesteleverandører til å 
investere i forskning.

Norge har hatt stor suksess med 
å kombinere utnyttelsen av våre na-
turressurser med investeringer i 
kunnskap, både gjennom utdan-
ning og forskning. Den økende av-
standen mellom hvor forskingens 
foregår og tyngdepunktet for ver-
diskapingen, undergraver den po-
litiske støtten og legitimiteten som 
forskning har i samfunnet for øvrig. 

Regjeringen har varslet en ny 
stortingsmelding om forskningspo-
litikken våren 2013. Vi mener denne 
meldingen bør fokusere på hvordan 
vi sikrer en størst mulig avkastning 
av våre forskningsmidler i form av 
innovasjon i næringsliv og offent-
lig sektor i hele landet. Vi mener 
meldingen må vurdere om sentra-
liseringen av forskningsressursene 
har gitt de resultater man har øn-
sket, og om dette gir en avkastning 
av investeringene i FOU som hele 
landet kan få nytte av.

Morten Ørbech, 
direktør i Østlandsforskning

Agnes Landstad, 
direktør i Vestlandsforsking

Roar Tobro, 
direktør i Møreforsking

Forskningens geografi
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I 
Hjerenkraftverk – En kampanje 

fra Forskerforbundet

Forskerforbundets nye kampanje 
Hjernekraftverk er en positiv påvir-
kningskampanje som vil utfordre 
politikerne og arbeidsgiverne til å bli 
med på et viktig arbeid for å bygge 
fremtidens hjernekraftverk. Mer in-
formasjon om kampanjen finner du 
på wwwhjernekraftverk.no.

Kontaktperson i sekretariatet 
er kommunikasjonsleder i For-
skerforbundet, Arvid Ellingsen: 
mobiltelefon 95079056. E-post-
adresse for kampanjen er hjerne-
kraftverk@gmail.com.

II 
Tall om høyere utdanning – 

indikatorer på kvalitet?  
Kunnskapsdepartementets årlige til-
standsrapport for høyere utdanning 
dokumenterer mange sider av virk-
somheten i universitets- og høysko-
lesektoren. Departementet inviterer 
til lanseringskonferanse for den nye 
tilstandsrapporten tirsdag 8. mai.

I 2012 vil Kunnskapsdeparte-
mentet for første gang også utgi en 
kortversjon av tilstandsrapporten 
med presentasjon av hovedfunn og 
analyse av enkelte områder. 

Lanseringskonferansen finner 
sted på Høgskolen i Oslo og Akers-
hus tirsdag 8. mai. Program og på-
meldingsskjema finnes på www.
forskerforbundet.no. 

III 
Forskning for forandring  

Kunnskapsdepartementets årlige 
forskningspolitiske konferanse ar-
rangeres 29. mai 2012 på Radisson 
Blu Scandinavia Hotel i Oslo. Tema-
ene som tas opp på konferansen er 
Forskning i krisetid og Institutter med 
fortid og framtid.

Blant innlederne er kunnskaps-
minister Kristin Halvorsen, Ken 
Guy, leder for OECDs Science 
and Technology Policy Division, 
Arild Underdal, tidligere rektor for 

UiO og leder for FME-en Strategic 
Challenges in International Cli-
mate and Energy Policy og Arvid 
Hallén, administrerende direktør, 
Forskningsrådet. Konferansier for 
dagen er Siri Lill Mannes.

Program og påmeldingsskjema 
finnes på www.forskerforbundet.
no. Påmeldingsfrist 11. mai.

IV 
Kunnskapserklæringen 

De elleve aktørene bak Kunn-
skapserklæringen representerer 
forskning, arbeidsliv, næringsliv 
og studenter. Sammen med myn-
dighetene ønsker vi å bidra til et 
krafttak for kunnskap ved å mobi-
lisere det offentlige og næringslivet 
til økte investeringer i kvalitet og 
samspill. Vi foreslår:
• Mer samspill: Forskning, utdan-
ning og innovasjon skal ses i sam-
menheng. 
• Høyere kvalitet: Vi må satse enda 
sterkere på kvalitet for å få mer ut 
av økt innsats. 
• Større investeringer i kunnskap: 
Investeringene til forskning fra det 
offentlige og næringslivet må løftes 
vesentlig. 
• Mer langsiktighet: Forskningens 
langsiktige karakter betyr at vi må 
ha langsiktig politikk, og en lang-
siktig, forpliktende opptrapping av 
finansieringen. 
• Flere gode forskere: Norge må ut-
danne flere til forskning, og forskning 
må bli mer attraktiv som karrierevei.

Bak dette initiativet står: Abelia, 
Det Norske Videnskaps-Akademi, 
Foreningen for innovasjonsselska-
per i Norge (FIN), Forskerforbun-
det, Forskningsinstituttenes Fel-
lesarena (FFA), Norges Tekniske 
Vitenskapsakademi, Norsk Indus-
tri, Norsk studentorganisasjon 

(NSO), Norsk Tjenestemannslag 
(NTL), Tekna og Universitets- og 
høgskolerådet (UHR). 

Kunnskapserklæringen er et 
innspill til den kommende stor-
tingsmeldingen om forskning.

V 
Innspill til ny  

forskningsmelding 
Forskerforbundet mener at den 
kommende stortingsmeldingen om 
forskning må lansere et krafttak for 
kunnskap, stimulere til kunnskapsba-
sert innovasjon, styrke den langsiktige 
grunnleggende forskningen og styrke 
forskning som attraktiv karrierevei.

Den forrige forskningsmeldin-
gen ble kritisert for at den manglet 
tydelige og forpliktende mål. For-
skerforbundet mener derfor det er 
viktig at regjeringen benytter anled-
ningen til å lansere noen konkrete 
visjoner og mål for forskningspoli-
tikken i kommende periode. 

Les vårt innspill til ny fors-
kningsmelding på www.forsker-
forbundet.no. 

VI 
Nordisk fagforeningsmøte 

2012   
Forskerforbundet var vertskap da 
våre nordiske søsterorganisasjoner 
var samlet til møte 15.–19. april på Hur-
tigruta mellom Bergen og Tromsø.

Lokale lønnsforhandlinger, aka-
demisk frihet, rettighetspolitikk, 
nordisk lønnsstatistikk, midlertidig 
tilsetting og fordeling av universitets-
ansattes arbeidstid var blant temaene 
som ble diskutert på årets møte. 

Dansk Magisterforening pre-
senterte en undersøkelse av 
rammevilkår for utdannings- og 
forskningsinstitusjonene etter uni-
versitetsfusjonene i Danmark, og 

det ble vedtatt en egen resolusjon 
om akademisk frihet. 

VII 
Nytt fra Hovedstyret 

Forskerforbundets Hovedstyre var 
samlet til styremøte 12. april. Blant 
sakene som ble behandlet var For-
skerforbundets krav til tariffopp-
gjørene 2012 og forslag til rekrut-
teringsplan for Forskerforbundet.

Hovedstyret drøftet også rap-
portene «Etterspørsel etter og til-
bud av stipendiatstillinger i Norge 
frem mot 2020» og «Én PhD-grad 
for fremtidens behov. Kunnskap, 
ferdigheter, generell kompetanse». 

VIII 
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.

IX 
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.

X 
Behold medlemskapet ved 

utenlandsopphold 
Medlemmer som reiser på fors-
kningsopphold i Sverige, Danmark, 
Finland, USA, Canada, Irland eller 
Storbritannia får sine rettigheter 
ivaretatt av Forskerforbundets søs-
terorganisasjon i det aktuelle landet. 
Det sørger avtaler om gjensidig gjes-
temedlemskap for. På samme måte 
vil utenlandske gjesteforskere som 
er medlem av en søsterorganisasjon 
i et av disse landene få sine rettig-
heter ivaretatt av Forskerforbundet 
under et forskningsopphold i Norge. 

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

kurs og seminarer 
Forskerforbundet arrangerer følgende kurs og seminarer for tillits-
valgte i mai og juni 2012:
• 08.05.12: Grunnopplæring trinn II for nye tillitsvalgte i kommunal  
  og privat sektor
• 09.05.12: Workshop (lønn) for tillitsvalgte i KS, Abelia, Spekter helse 
• 12.–14.06.12: Grunnopplæring trinn I for nye tillitsvalgte (alle sektorer)
Program og påmeldingsinformasjon blir lagt ut på www.forskerforbun-
det.no/kurs. Her finner du også en foreløpig kursplan for høsten 2012. 

Tariffoppgjørene 2012 
Denne utgaven av Forskerforum gikk i trykken før årets lønnsfor-
handlinger i stat og kommune var avsluttet. Oppdatert informasjon 
om tariffoppgjørene i de ulike forhandlingsområdene finner du på 
Forskerforbundets nettsted www.forskerforbundet.no.
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Nordisk samarbeid
Forskerforbundet har et nært samarbeid med de nordiske fagforeningene 
for ansatte ved universiteter og høyskoler. Det avholdes årlige møter der 
felles problemstillinger og utviklingstrekk tas opp til diskusjon. Ansvaret 
for møtene går på omgang. I år var vi vertskap for møtet der representanter 

for 10 organisasjoner for ansatte ved universi-
teter og høyskoler var representert. Møtet ble 
holdt på Hurtigruta i flott vær; sol og rolig sjø.
Møtet avdekket mange likhetstrekk i utviklin-
gen innen universitets- og høyskolesektoren i 
Norden. Utviklingen er riktignok ikke kommet 
like langt i alle land, og på en del områder ligger 
ikke Norge i front. Det er likevel ingen grunn 
til å tro at ikke utviklingen kan nå Norge også.
Dette kom klart frem blant annet i samtalene 
om universitetenes struktur, organisering og 
tilknytningsform. I alle de nordiske landene 
har universitetene vært gjenstand for til dels 

betydelige endringer. Danmark var først ut med fusjoner mellom uni-
versiteter og mellom universiteter og sektorforskningsinstitutter. Dette 
var «frivillige» fusjoner der institusjonene selv kunne velge hvem de ville 
fusjonere med, men fusjonere måtte de! Denne frivillighetslinjen ble 
senere gjentatt i innstillingen fra Stjernø-utvalget i Norge. Resultatet av 
fusjonene er at flere av de danske universitetene er blitt store institusjoner 
med avdelinger og fakulteter spredt over større deler av Danmark. Dette 
er senere blitt fulgt av omfattende interne omstruktureringer.

Det har vært gjennomført fusjoner også i de andre landene. I Finland 
er 14 av universitetene blitt offentligrettslige universiteter (selvstendige 
juridiske subjekter), og to er blitt til stiftelsesuniversiteter. En kartlegging 
av holdningene til endringene viser at det er stor misnøye blant de ansatte. 
Institusjonene har fått større frihet og større ansvar for egen personalpo-
litikk, rekrutteringen er blitt forenklet samtidig som det er blitt lettere å 
si opp ansatte, og det oppleves som det er mindre vilje til å komme frem 
til løsninger. Det er gjennomført interne omorganiseringer, kollegiale 
styrer er erstattet av styrer med eksternt flertall, og ledelsesprinsipper og 
finansieringsordninger fra privat sektor brer om seg. Resultatet er svakere 
demokrati og medbestemmelsesordninger.

Dette er en utvikling som vi ser også i Norge. Her brukes for eksem-
pel SAK-midler aktivt for å stimulere til samarbeid. Det er ikke enkelt å 
motsette seg denne utviklingen og kjempe for å bevare medbestemmel-
sesordninger og innflytelse gjennom kollegiale organer. Da er det godt å 
kunne møte nordiske kolleger som alt har vært gjennom slike prosesser 
og som har mange erfaringer som vi kan trekke lærdom av. For eksem-
pel ble vi på begynnelsen av 2000-tallet advart mot fusjonsprosessene 
i Danmark. Den gangen klarte vi å slå tilbake forslagene i innstillingen 
fra Ryssdal-utvalget. Dette nordiske møtet har inspirert oss til å fortsette 
arbeidet mot unødvendige omstillinger og verne om medbestemmelses-
ordningene våre.

En avblåst fusjon
I mitt daglige virke er jeg hovedtillitsvalgt ved Høgskolen i Østfold. De 
to siste årene har mye arbeid handlet om å delta i prosessene knyttet 
til å utrede en mulig fusjon mellom høgskolene i Buskerud, Vestfold 
og Østfold. De tillitsvalgte fra ulike organisasjoner har samarbeidet bra 
på tvers av institusjonene for å sikre god representasjon og innflytelse 
i utredningsarbeidet. Vi har fått plass i ulike komiteer og til stor grad 
deltatt i prosesser.

Men, denne fusjonen ble altså ikke noe av. Ansatte, studenter politikere 
og næringsliv på Østfoldsiden så ikke fordelene ved å ha en stor sammen-
slått institusjon, på tvers av fjorden. Vi fant at Høgskolen i Østfold for tiden 
er passe stor til å tjene vårt normale nedslagsfelt, og vi har ambisjoner 

om å løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte. Vi fokuserer sterkt 
på regionens behov. Blir vi universitet en gang, så skal ikke det skje på 
bekostning av gode bachelorutdanninger og god forskningsbasert under-
visning. Det ble også klart at Oslofjorden er en barriere for mobiliteten 
til både ansatte og studenter. Prosessen fram til beslutning tok tid, og 
utredningsarbeidet har vært grundig. Noen vil kanskje hevde at det var nok 
informasjon til å fatte en negativ beslutning etter den første innledende 

utredningen, men påfølgende utredninger og 
flere runder med høringer gjorde at endelig 
beslutning ble godt fundert og forankret. Vi 
som har stått på i dette arbeidet, trøster oss 
med at utredningsrapportene vil være nyttige i 
institusjonenes videre utviklingsarbeid.

Det er mange roller, hatter og interesser i 
prosesser som dette. Kunnskapsdepartementet 
(KD) spilte en spesiell rolle. Ja-siden på insti-
tusjonene hevdet at fusjonen var nødvendig 
for å etterkomme KDs ønsker om samarbeid, 
arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK). Vi opp-
levde at KD smurte prosessen med SAK-midler, 

og at de heiet helt ensidig på ja-siden. Samtidig, på spørsmål fra ansatte, 
var representanter fra KD klare på at en eventuell fusjon er frivillig, og 
det ble sagt at fusjoner ikke er nødvendige for å realisere SAK. Med det 
godt etablerte samarbeidet mellom Universitet for miljø- og biovitenskap, 
høgskolene og Oslofjordalliansen (OFA) har vi altså et godt apparat for 
å realisere SAK. En rekke etablerte samarbeid innen OFA viser at både 
viljen og evnen til å samarbeide er på plass.

Det er litt fristende å beskrive KDs rolle i denne fusjonsprosessen som 
uttrykk for styringsfeighet, og til tider har man til alt overmål blandet 
sammen alliansesamarbeid og fusjonsprosess. Det er nå å forvente at 
KD respekterer frivilligheten og støtter institusjoner som velger å være 
selvstendige. Det er samtidig en selvfølge at det arbeides for å utvikle 
gode samarbeidsformer mellom institusjoner i sektoren. Det er mulig 
det bør sees på lovverket, om det bør endres, for å kunne åpne for nye 
samarbeidsformer. Ønskes et godt nett av bærekraftige institusjoner for 
høyere utdanning over hele landet, så bør departementet ta ansvar for 
helheten. Institusjonene må dimensjoneres og finansieres fornuftig. 
Fullfinansierte studieplasser, gode betingelser for FOU og riktig lønn til 
kompetent personale vil sikre forutsigbarhet og grunnlag for å utvikle 
bærekraftige universitet og høgskoler. Arbeidsdeling vil vokse fram av 
godt samarbeid. Det vil skape uro, vanskelig arbeidsmiljø og dårligere 
tilbud for studentene om de store institusjonene nå blir stimulert til å 
utkonkurrere de små. Dette er ingen tjent med.

Tilbake til start?
Etter noen hendelser før påske hadde SV behov 
for å legge en ny statsrådkabal. Tora Aasland ble 
tatt ut av regjeringen, og ingen ny forsknings-
minister ble satt inn. I stedet overtok Kristin 
Halvorsen hele Kunnskapsdepartementet. Vel-
kommen skal hun være, og hun skal møte i 
Forskerforbundet konstruktive holdninger og 
positiv vilje til samarbeid – men også tydelig-
het i forventninger og krav til politisk handling 
som fremmer vilkårene for alle dem som daglig 
arbeider med å realisere kunnskapssamfunnet. 

Forskerforbundet skulle gjerne sett at Tora 
Aasland hadde fortsatt, slik at vi hadde hatt en 

egen forskningsminister. Aasland hadde ervervet seg stor kunnskap om 
det feltet hun var satt til å styre, hun hadde tillit i miljøene, hun kom-
muniserte godt med partene og hun hadde lagt mange saker til rette for 
realisering. Når vi nå er tilbake til det vi kan kalle Djupedal-modellen, 
med en statsråd for hele utdanningslinjen fra barnehave til sentrene for 

Av Bjarne Hodne, 
leder i 

Forskerforbundet

Av Marit Eriksen, 
medlem av Forskerfor-

bundets hovedstyre

Av Sigrid Lem, 
generalsekretær i 
Forskerforbundet
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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

Frykter negativ spiral i Volda
De faglige ansatte ved Høgskolen i 
Volda er sterkt kritiske til et forslag 
om å fjerne retten og plikten til å 
forske. Forskerforbundet frykter 
annenrangs høgskole blir resultatet.

– Vi protesterer på et forslag fra 
Forskningsutvalget ved Høgskolen i 
Volda – et utvalg sammensatt av stu-
denter og dekaner uten forsknings-
erfaring – som foreslår å redusere 
forskning og utvikling til fordel for 
undervisning. Isteden vil de at de 
faglige ansatte skal søke om indivi-
duelle ressurser til forsknings- og 
utviklingsarbeid, forklarer leder for 
Forskerforbundet ved Høgskolen i 
Volda, Erling Sivertsen.

 Sunnmørsposten 17. april

Ga mer til kvinnene 
– Likestillingsombudet mener 
NTNU diskriminerer
NTNU hevder formålet med for-
skjellsbehandlingen ikke var å rette 
opp lønnsskjevheter, men å øke 
kvinneandelen blant professorene. 
Ombudet på sin side mener det er 
tvilsomt om tiltaket ha en slik effekt 

– tatt i betraktning at karrierevalget 
tas år i forveien. 

– Jeg mener tvert imot at lønn 
er ett av flere viktige virkemidler 
for å motivere kvinner til å gå inn 
i vitenskapelige toppstillinger, sier 
leder i Forskerforbundet ved NTNU 
og professor i bevegelsesvitenskap, 
Liv Berit Augestad. 

Klassekampen 17. april

«Alle» vil bli universitet
– Vi forstår institusjonsledelsen 
som vil jobbe for å bli universitet, 
for det er en tydeligere merkevare 
internasjonalt. Når det er sagt 
deler vi studentenes bekymring 
for at dette skal gå på bekostning 
av grunnutdanningene, sier Bjørn 
Trygve Berg som er avdelingsleder 
i Forskerforbundet.

– Bør ikke dere forskere være 
glade for at pengene skyves oppo-
ver i pyramiden, til mer forskning?

– Grunnutdanningene er benet 
som alt står på. Vi må ikke sage 
over den grena vi sitter på, konsta-
terer Berg.

 Vårt Land 26. mars

Følg oss på facebook!
facebook.com/forskerforbundet

Følg oss på twitter!
twitter.com/Forsker

fremragende forskning, er det knyttet spenning til om Kristin Halvor-
sen klarer det Øystein Djupedal ikke klarte, nemlig å fokusere på hele 
sektoren. Vi har tro på at Kristin Halvorsen ser sammenhengen i hele 
utdanningsløpet. Det innebærer aksept av det enkle faktum at de som 
utdanner blant annet forskolelærere, lærere, sykepleiere og ingeniører, 
må ha arbeidsbetingelser som fremmer kvalitet i utdanningen og gjør 
kandidatene optimalt kompetente til å løse viktige og utfordrende sam-
funnsoppgaver.

Når vi nå ikke fikk en egen forskningsminister, forventer vi det samme 
– og helst enda mer – trykk på kunnskap, forskning og høyere utdanning 
enn det hennes forgjenger oppnådde å få til. 

Det var spesielt to saker Tora Aasland ikke fikk avsluttet. Begge dreier 
seg om arbeidsvilkår: forskningstid og midlertidighet. Det ville være en 
god start på Halvorsens statsrådsperiode å få landet disse to sakene raskt 
og på en god måte. Vi har tro på at kunnskapsministeren erkjenner at 
regjeringen ikke kan gå ut av denne stortingsperioden uten å ha løst 
problemene knyttet til presset forskningstid og økt midlertidighet.

Er vi tilbake til start – med en statsråd i Kunnskapsdepartementet 
og til en tilstand hvor politisk ledelse ikke lar begrepet «kunnskap» 
ha rekkevidde utover obligatorisk skolegang? Neppe. Til det er Kristin 
Halvorsen en for dyktig og målbevisst politiker. Og SV må snart vise 
til noen suksesshistorier innen forskning, høyere utdanning og kunn-
skapsformidling. I dette skjæringspunktet mellom personlig dyktighet 
og politiske ambisjoner på regjeringens og eget partis vegne, ligger det 
et håp om løsning på de oppgaver Tora Aasland etterlot til sin etterfølger.

Kristin Halvorsen: lykke til med å innfri!

 Aktuelle presseklipp:



Returadresse:
Forskerforbundet

Postboks 1025 Sentrum
0104 Oslo

[annonse]

Manuskonkurranse 2012
fag- og lærebøker
kr 125 000 for beste manuskript

Cappelen Damm Høyskoleforlaget utgir pedagogisk tilrettelagte fagbøker innenfor 
de fleste fagfelt, både i trykt og digital form. Vi inviterer nå nye og etablerte fag- og 
lærebokforfattere til å bidra i årets konkurranse.

• Vi ønsker manuskripter innenfor våre fagområder helse- og sosialfag,
   humanistiske fag, idrett og friluftsliv, medie- og kommunikasjonsfag,
   journalistikk, pedagogikk og fagdidaktikk, realfag, økonomi, 
   samfunnsvitenskap og juridiske fag.
• Vi ønsker først og fremst manuskripter for bachelornivå.
• Manus skal være skrevet på norsk, og målgruppen skal spesifiseres.
• Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse og to kapitler.
• Manus kan ikke tilbys andre forlag i konkurranseperioden, siden alle
   manus vil bli vurdert for utgivelse.

Vinnerbidraget honoreres med kr 125 000
og utgivelse på Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Juryen vil bestå av forlagssjef Norunn Tveiten Benestad,
forlagsredaktører og eksterne fagkonsulenter.

Innsendingsfrist er 15. september 2012,
og manus sendes på e-post til nt.benestad@hoyskoleforlaget.no

eller på papir til Cappelen Damm Høyskoleforlaget
v/forlagssjef Norunn Tveiten Benestad,

Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand.
Vinneren offentliggjøres i slutten av oktober 2012.
For mer informasjon, se www.hoyskoleforlaget.no


