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Forsker i 2021 – når
festtalene møter hverdagen
Alle er enige om at forskning og utdanning skal løse de store
samfunnsutfordringene. Men har vi egentlig lagt til rette for at
forskerne og underviserne kan gjøre jobben?
I jakten på svar legger vi fram funn fra vår egen forskermelding, og utfordrer politikere og institusjonsledere innenfor
akademia, instituttsektor og museum om veien videre.
I tillegg vil NIFU presentere funn fra prosjektet «Hvordan ser
en forskerkarriere ut i 2021?».
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Program
09:30

Registrering og kaffe

10:00

Åpning
Konferansier og debattleder Nina Kristiansen, redaktør
forskning.no

Del I
10:05

Forsker i 2021 – seks utfordringer i lys av
Forskermeldingen
Guro Elisabeth Lind, leder av Forskerforbundet

10.20

Statsråden har ordet
Ola Borten Moe, forsknings- og høyere utdanningsminister
Kommentarer fra
Kari-Anne Jønnes, Stortingets utdannings- og
forskningskomité (H)
Lars Holden, styreleder i Forskningsinstituttenes fellesarena
Svein Stølen, nestleder i Universitets- og høgskolerådet

Benstrekk
11:00

Forskerkarrieren i 2021 – hva vet vi?
Lene Korseberg og Lina Ingeborgrud, begge forsker 2 ved
NIFU
Kommentarer og debatt, ved
Dag O. Hessen, professor ved Universitetet i Oslo
Kristoffer Chelsom Vogt, førsteamanuensis og instituttleder
ved Universitetet i Bergen
Ingvild Mageli, styremedlem i SIN og stipendiat ved UiT
Even Moland, forsker ved Havforskningsinstituttet

12:00

Lunsj

#forskpol21
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Del II
12:45

Prisutdeling: Hjernekraftprisen 2021
Tora Aasland, leder av juryen

13:05

Reducing the Precarity of Academic Research Careers
– a policy toolkit from OECD
Cláudia Sarrico, professor at University of Minho, Portugal
(former OECD-GSF Secretariat)
External funding the main obstacle? Comments and
reflections from Sweden
Karin Åmossa, Head of Research and International Affairs,
The Swedish Association of University Teachers and
Researchers (SULF)

Benstrekk
13:45

Løsningsstafett – hvordan skape tid og rom for
forskning og undervisning?
Innlegg og paneldebatt med
Jesper Werdelin Simonsen, områdedirektør Norges
forskningsråd
Mattias Ekman, Østfoldmuseene, Fagseksjon for forskning i
Museumsforbundet
Kristin Bakken, administrerende direktør, NIKU
Hilde Larsen Damsgaard, dosent ved Universitetet i SørøstNorge
Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen
Hva har vi lært?
Oppsummerende samtale med Guro Elisabeth Lind

14:45

Slutt
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Innledere
Konferansier og debattleder
Nina Kristiansen er ansvarlig redaktør og daglig leder i
nettavisa forskning.no. Hun er medieviter og har tidligere
jobbet med forskningsdokumentasjon og formidling på
Universitetet i Oslo og i Kilden, Norges forskningsråd.

Guro Elisabeth Lind er forskningsgruppeleder ved
Radiumhospitalet, Institutt for kreftforskning (Oslo
Universitetssykehus) og professor II ved Universitetet i Oslo.
Hun er tidligere leder av Akademiet for yngre forskere.
Guro Lind har ledet Forskerforbundet siden 2019, og ble
nylig gjenvalgt for perioden 2022–2024.
twitter @GuroLind

Ola Borten Moe ble utnevnt til forsknings- og høyere
utdanningsminister 14. oktober 2021. Han var stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag fra 2005 til 2013 og ble
innvalgt igjen i 2021. Han var Norges olje- og energiminister
fra 2011 til 2013. Borten Moe har vært Senterpartiets 1.
nestleder siden 2011, og har studert statsvitenskap og
historie ved NTNU.

Kari-Anne Jønnes er stortingsrepresentant (H) fra Oppland
og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen 2021–
2025. Hun er utdannet innen hotelledelse og har erfaring fra
hotell, restaurant, reiseliv og vinimport. Jønnes har de
senere årene hatt mange ulike politiske verv på kommuneog fylkesnivå i tillegg til tillitsverv innen bank og frivillig
sektor. Hun er i sin første periode på Stortinget.

Lars Holden er dr.philos. i matematikk og har vært
administrerende direktør ved Norsk Regnesentral siden
2001. Han har en rekke styreverv, bl.a. styreleder i
Forskningsinstituttenes fellesarena, interesseorganisasjonen
for forskningsinstituttene. Han har startet to firmaer basert
på egen forskning, vært professor II i anvendt matematikk
ved UiO og er fortsatt en aktiv forsker innen anvendt
matematikk og statistikk.

#forskpol21
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Svein Stølen er nestleder i Universitets- og høgskolerådet.
Han er professor i kjemi og valgt rektor ved Universitetet i
Oslo 2017–2025, og valgt som første president i den
europeiske universitetsalliansen Circle U. Stølen har vært
prodekan for forskning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, instituttleder ved Kjemisk institutt og leder
for Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) ved
UiO.

Lene Kirstine Korseberg er ph.d. i rettsvitenskap og
forsker 2 ved NIFU. Hun har bred nasjonal og internasjonal
erfaring, blant annet som høyskolelektor i statsvitenskap ved
Høgskolen i Østfold, gjesteforsker og faglærer ved juridisk
fakultet, University of Edinburgh, og underviser i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode ved NMBU. Hennes faglige
interesser inkluderer statens rolle i høyere utdanning,
organisasjonsstrukturer i høyere utdanning, styringsverktøyer i offentlig sektor og tematikk knyttet til forskerrollen
og akademiske karrierer.
Lina Ingeborgrud har en doktorgrad i teknologi- og
vitenskapsstudier fra NTNU, og er ansatt som seniorforsker
ved NIFU. Ingeborgrud er interessert i forskningens og
forskerens rolle i samfunnet, og har også jobbet med
innovasjon knyttet til miljøvennlig byutvikling. Hun er
engasjert i både forskningsformidling og forskningspolitikk,
og jobber blant annet med dette gjennom medlemskapet sitt
i Akademiet for yngre forskere.

Dag O. Hessen er professor i biologi. Han leder fra 2018 det
tverrfaglige forskningssenteret Centre of Biogeochemistry in
the Anthropocene (CBA) ved Universitetet i Oslo, et senter
som forsker på klimasystemer, tilbakekoblinger og karbonsyklus. Han har skrevet en mengde fagartikler og utgitt flere
bøker. I 2020 mottok han Brageprisen i kategorien sakprosa
for boka «Verden på vippepunktet», i tillegg til Brages
Hederspris for 2020.

Kristoffer Chelsom Vogt er førsteamanuensis og instituttleder ved Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen.
Han forsker på unges livsløp innen utdanning og arbeid, og
da særlig unge som går inn i praktiske yrker. Han har
publisert vitenskapelige arbeider om yrkesfaglig utdanning,
frafall i videregående, innsnevring av aldersnormer,
intergenerasjonelle relasjoner, besteforeldres rolle i unges
liv, post-industriell samfunnsteori, unges bruk av 'friår',
praktisk arbeid i kunnskapssamfunnet, endringer i barn og
unges hverdagsliv, og fremstilling av gutter som tapere.
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Ingvild Mageli er stipendiat på fjerde året og leverer snart
inn sin avhandling i samfunnsøkonomi ved UiT Norges
arktiske universitet. Gjennom disse årene har hun, ved siden
av forskningen, vært aktiv i SiN (Stipendiatorganisasjonene i
Norge) og i kraft av dette, representert landets stipendiater i
UHR Forskning AU. Arbeidsområdet hennes har vært
stipendiatenes psykososiale helse og de unike utfordringene
man møter i en stipendiatkarriere.

Even Moland er seniorforsker ved Havforskningsinstituttet
og sitter i styret i Havforskerlaget. Hans forskning fokuserer
på kontrasten mellom høsting og bevaring av marine arter,
og hvilke konsekvenser de to tilstandene har for individer og
bestander. Even er interessert i fiskeripåvirkninger i marine
økosystemer og effekter av å restaurere bred alders- og
størrelsessammensetning i høstede bestander. Han er
medlem av Havforskingsinstituttets dykkerlag og ser på
vitenskapelig dykking som et verdifullt og allsidig
forskningsverktøy innen marin økologi.
Tora Aasland er tidligere høyere utdannings- og forskningsminister (2007–2012) og stortingsrepresentant for Akershus
SV (1985–1993). Hun var fylkesmann i Rogaland 1993–
2007. Aasland har hovedfag i sosiologi fra UiO, er tidligere
leder for den norske Unesco-kommisjonen (2013–2021), og
har ledet juryen for Forskerforbundets Hjernekraftpris siden
2013.

Cláudia S. Sarrico is a Professor of Management at the
School of Economics and Management of the University of
Minho, and senior researcher at CIPES Centre for Research
in Higher Education Policies, Portugal. Her research focuses
on performance measurement and management in education, higher education, and science. She is coordinating
editor of Higher Education and is on the editorial boards of
European Journal of Higher Education and Tertiary Education and Management. She led the project on Reducing the
Precarity of Research Careers of the Global Science Forum
at the OECD.
Karin Åmossa har doktorgrad i økonomisk historie fra
Universitetet i Stockholm. Hun er sjefsutreder og internasjonalt ansvarlig i SULF, Sveriges universitetslärare och
forskare, og har et stort engasjement for forsknings- og
høyere utdanningspolitikk og forskernes arbeidsvilkår, både i
Sverige og globalt. Åmossa har hatt en rekke verv for
ETUCE (European Trade Union Committee for Education)
og Education International.

#forskpol21
8

Jesper Werdelin Simonsen er områdedirektør for
Samfunnsutvikling og digitalisering i Norges forskningsråd.
Han er landbruksøkonom og har tidligere vært statssekretær
for Miljødepartementet for partiet Venstre, forskningsdirektør
i Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking (nå del av
NIBIO) og forsker ved Norges landbrukshøgskole (nå
NMBU). Han begynte i Forskningsrådet i 2000, der han
tidligere også har vært ansvarlig for helseforskning, global
utvikling og samfunnsvitenskapelig miljøforskning.
Mattias Ekman er førstekonservator herregårder i Østfoldmuseene. Han har tidligere forsket i arkitekturteori og
minnestudier ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og i
kunnskapshistorie og museologi ved Universitetet i Oslo.
Han leder fagseksjonen for forskning i Norges Museumsforbund, som arbeider for forskningens vilkår i museene.
I oktober var han arrangør for museenes årlige
forskningskonferanse.

Kristin Bakken er administrerande direktør i NIKU (Norsk
institutt for kulturminneforsking) sidan 2017. Tidlegare
avdelingsdirektør hos Riksantikvaren (2012–2017),
avdelingsdirektør for fag og forsking i Nasjonalbiblioteket
(2008–2012) og direktør for Norsk Ordbok 2014 (2002–
2008). Cand.philol. og dr.art. i nordisk språkvitskap frå UiO
(1996). Postdoktor same stad (1997–2000). Vara i styret i
Forskingsinstituttas fellesarena (FFA).

Hilde Larsen Damsgaard er dosent og jobber på Institutt
for pedagogikk på Universitetet i Sørøst-Norge. Hun er
merittert underviser og prosjektleder for meritteringsordningen på USN. Ut over det jobber hun med universitetsog høyskolepedagogikk og veiledning av kollegaer i
kvalifisering. Forskningen hennes har de siste årene handlet
om kvalitet i høyere utdanning. Hovedarbeidet er presentert i
boken Studielivskvalitet.

Margareth Hagen er rektor ved Universitetet i Bergen.
Hagen er professor i italiensk litteratur, og har blant annet
vært forskningsleder for Institutt for fremmedspråk og ledet
likestillingskomiteen ved UiB. Hennes forskning har handlet
om forholdet mellom litteratur og historie på 1500-tallet i
Italia. Hagen var dekan for Det humanistiske fakultet fra
2013–2017 og prorektor ved UiB fra 2017 inntil hun overtok
som rektor 7. januar 2021.
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Visste du at…
•

Hvert år utføres det om lag 36 000 forskerårsverk i Norge.

•

Kvinneandelen blant alt forskerpersonalet i Norge har økt fra om lag 20 % til
om lag 40 % de siste tretti årene.

•

42,5 % av alle ansatte i en forskerkode ved et universitet eller en høyskole
var midlertidig ansatt i 2020.

•

Statsansatte forskere hadde 11 % lavere lønn enn forskere i privat sektor
i 2004, og hele 36 % lavere lønn i 2019.

•

Ansatte i akademia arbeider langt flere timer enn avtalt normalarbeidsdag.
Tidsbruksundersøkelser viser at vitenskapelig ansatte i snitt jobber nær
46 timer hver uke.

•

Tre av fire ansatte ved universitetene og høyskolene og over halvparten av
forskerne ved helseforetakene oppgir i Forskerforbundets medlemsundersøkelser at forskningsarbeidet innebærer uønsket bruk av egen fritid.

•

Bare om lag 10 % av søknadene til Forskningsrådet ble innvilget i 2020.
Langt flere var klart støtteverdige.

•

Tidsbruken på søknadsskriving er beregnet til anslagsvis fem ukesverk for
søknader til Forskningsrådet, og rundt tre måneder per søknad til EUs
rammeprogram.

•

Forskerforbundets medlemmer, både i statlig og ikke-statlig sektor, opplever
mindre grad av innflytelse på styring og organisering av arbeidsplassen, enn
ansatte i andre deler av norsk arbeidsliv.

•

En fersk undersøkelse fra ISF om ytringsfrihet blant forskere viser at én av fire
forskere på kontroversielle felt som innvandring og kjønn, sier de har begrenset
seg i formidlingen av forskningen sin fordi de frykter hets og usaklig kritikk.

Les mer om forskerne og forskerhverdagen i Forskermeldingen på www.forskerforbundet.no
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• Forskerforbundet er landets største fag- og
interesseorganisasjon for ansatte i forskning,
høyere utdanning og kunnskapsformidling.
• Forskerforbundet har 24 000 medlemmer og
er tilsluttet Unio – hovedorganisasjonen for
universitets- og høyskoleutdannede
• Forskerforbundet ivaretar medlemmenes
interesser i forsknings- og utdanningspolitiske
spørsmål.
• Forskerforbundet arbeider for høyere lønn og
bedre arbeidsvilkår for medlemmene.

facebook.com/forskerforbundet
twitter @forsker
instagram.com/forskerforbund
Forskerforbundet
Postboks 1025 Sentrum
0104 Oslo
Telefon 21 02 34 00
post@forskerforbundet.no
forskerforbundet.no

#forskpol21

