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Sammendrag 

Produktivitetskommisjonens andre rapport har bidratt til å aktualisere en debatt som handler 

om hva som gir høyest kvalitet – tematisk bestemt forskning eller fri forskning. Denne 

oppgaven handler om hvordan forskning blir påvirket av forskjellige typer utlysninger fra 

Norges forskningsråd, og tar utgangspunkt i spenningen mellom Produktivitetskommisjonens 

standpunkt og Daniel Sarewitz’ kritikk om at forskning er for lite samfunnsrelevant. 

Oppgaven analyserer denne problemstillingen ved å bruke David Gustons begrep om ’den 

sosiale kontrakten’ for å forklare forholdet mellom samfunn og akademia. I oppgaven blir 

dette analysert som hvordan søkningen påvirker forskningen, hvordan forskere oppfatter 

søknadsprosessen og hvordan dette gir seg utslag i søkning til frie eller tematisk orienterte 

utlysninger i Forskningsrådet. Prinsippet om ’the Triple Helix’ danner et bakteppe for å forstå 

dynamikken i det norske forskningssystemet. Oppgaven baserer seg på datamateriale 

innhentet ved semi-strukturerte intervjuer av forskere innenfor naturvitenskapelige og 

humanistiske fag ved Universitetet i Oslo som søkte Fri prosjektstøtte (FRIPRO) i 2016. Jeg 

argumenterer for at utlysningene i Forskningsrådet påvirker fagfeltene organisering ved at 

kunnskapsproduksjonen mellom fagene blir likere. Oppgaven peker på at yngre forskere kan 

synes å være noe mer strategiske og fleksible med tanke på hva slags utlysninger man søker 

på. Dette kan være en utfordring for forskningsintegriteten og få konsekvenser for den sosiale 

kontrakten mellom samfunnet og akademia. 
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1 Innledning 

1.1 Forskningens rolle i samfunnet 

Forskning tar en viktig plass i dagens samfunn. Tradisjonelt sett er forskere i en høyt ansett 

posisjon og nyter stor respekt. Forskning har vært, og er stadig, en viktig del av det offentlige 

ordskiftet, hvor politikk og meninger skal være ’forskningsbaserte’ og ’faktaorienterte’. 

Samtidig er også forskningssektoren under stort press. Daniel Sarewitz (2016) skriver i 

Saving Science at ”vitenskapen er i ferd med å ødelegge seg selv” fordi tanken om at 

kunnskap (og dermed økonomisk vekst) vil komme av seg selv dersom forskning får være 

”(…)free play of free intellects”, som Vannevar Bush skrev i 1945, hvor forskere står helt fritt 

i å delta i en vitenskapelige diskusjonen, utforme problemstillinger, og ved å la forskere få 

fritt spillerom vil man utforske det ukjente.  

 

Sarewitz argumenterer for at forskning bør være koblet på konkrete problemstillinger som 

skal bestemmes av de utfordringene samfunnet står ovenfor. Hvis forskning skal foregå i 

’elfenbenstårnet’, altså helt frakoblet de behovene som samfunnet har, på problemstillinger 

som er definert og utformet av forskere vil forskningen få legitimitetsproblemer ovenfor 

samfunnet, en type legitimitetsproblemer som vitenskapen allerede står ovenfor (Ziman, 

2000). Benekting av vitenskapelige fakta gjennom anti-vaksinasjonsprogrammer og 

fornektelse av menneskeskapte klimaendringer er allerede utbredt i samfunnet. Sentrale og 

anerkjente forskningsmiljøer rystes av skandaler, som Macchiarini-saken (Delaere & van 

Raerndonck, 2014; Loge, 2016) ved Karolinska Institutet i 2016 som illustrerer et grelt og 

ferskt eksempel på forskere som utnytter tilliten samfunnet har til forskere, med den 

konsekvens at den brytes ned. Disse tilfellene er ekstreme eksempler, men poenget til 

Sarewitz er å fremheve hvor mye vitenskap og forskning som hele tiden produseres og 

publiseres som ikke nødvendigvis leder til kunnskap som er til nytte for folk eller samfunn.  

 

I Norge handler debatten om forskningssystemet om hvordan vi best utnytter offentlige 

ressurser. En betydningsfull aktør i den forskningspolitiske debatten har vært Jørn Rattsø som 

leder av den såkalte Produktivitetskommisjonen. Produktivitetskommisjonen var et offentlig 

utvalg nedsatt av finansminister Siv Jensen i 2014 (produktivitetskommisjonen, 2017). 

Utvalget har som hensikt å gjennomgå ulike deler av offentlig sektor med det formål å spare 
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ressurser. Der Daniel Sarewitz konkluderer med at forskningen i større grad må være 

samfunnsrelevant og være tematisk bestemt av andre enn forskerne selv, konkluderer 

Produktivitetskommisjonen med at det må bli mer fri og uavhengig forskning som ikke skal 

styres av tematiske hensyn. Denne logikken styres ut i fra at det er forskere som best kjenner 

til problemstillingene innenfor sitt eget fagfelt og dermed også må få styre retningen i den 

samme forskningen. Produktivitetskommisjonen konkluderer med at tematisk forskning er 

viktig, men at hvilke tematiske områder man skal satse på må komme som en konsekvens av 

hva man i Norge allerede er gode på (NOU, 2016:3:83). Produktivitetskommisjonen 

argumenterer videre for at kvaliteten på norsk forskning kommer til å synke som et resultat av 

satsing på tematisk orientert forskning, fordi en romslig finansiering av tematisk forskning i 

Norge vil føre til at man skviser ut forskere fra frie programmer og hvis man så øker 

aktiviteten innenfor tematiske områder som Norge ikke nødvendigvis er i utgangspunktet 

gode på vil den generelle forskningskvaliteten synke. 

 

En generell utvikling i kunnskapspolitikken siden andre verdenskrig er at myndigheter, også i 

Norge, har blitt mer opptatt av hva man forsker på (Rip, 2011). Tenkningen som ligger bak 

Produktivitetskommisjonen kan sies å være basert på et prinsipp formulert av Vannevar Bush 

(1945), at innovasjon og økonomisk vekst forutsetter sterke og frie grunnforskningsmiljøer.  

Dermed har forskningspolitikk utviklet seg til et prestisjefylt politisk felt der tanken om at ny 

kunnskap skal øke levestandard, produktivitets- og innovasjonsraten. Gjennom fri og romslig 

finansiert grunnforskning vil dette generere såkalte ’knowledge spillovers’ som på sikt øker 

vekstraten i samfunnet. Dette er hva innovasjonsforskere kaller en lineær tankegang (Kline & 

Rosenberg, 1986). Innenfor innovasjonsstudier har denne måten å tenke på blitt bestridt siden 

tanken om at idéer oppstår i grunnforskningen, før den så videreutvikles og kommersialiseres 

i industrien har vært overdrevet. Det har ikke blitt bevist en slik kausal sammenheng.  

 

Debatten handler om spenningen mellom hva som anses som høy forskningskvalitet, og 

hvordan man skal klare å måle kvaliteten på forskningen. Over de siste årene har det blitt 

innført en rekke forskjellige modeller for hvordan man skal måle den enkelte forskers innsats 

og kvalitet på arbeidet. Man kan lese indikatorer på hvordan det enkelte universitet, fakultet 

eller institutt presterer på flere forskjellige mål. Prestasjonene innenfor ulike kategorier 

bedømmer også hvor mye finansiering den enkelte utdanningsinstitusjon får, og brukes også 

for å fordele ressurser internt hos universitetene. Vanlige indikatorer er publikasjonsrate og 
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siteringer - og en kombinasjon av disse som, H-indeksen, er alle et forsøk på å kvantifisere 

forskningskvalitet (Aagaard & Schneider, 2012). Denne måten å ‘telle’ kvalitet på, og som er 

direkte knyttet opp mot finansiering av forskjellige fag, er en del av endrede rammevilkårene 

for forskere i akademia. 

 

I kjølvannet av Produktivitetskommisjonen blir også debatten om forholdet mellom tematisk 

og fri forskning debattert i offentligheten (Lekve, 2016; Gundersen, 2017; Hessen, 2017). 

Debatten preges av i hvilken grad forskningen skal styres, og til sammenligning med for 

eksempel Sverige, Nederland og England er det ikke snakk om dramatiske kutt i budsjettene 

til universitetene. Det er ikke en debatt som handler om virkelig smertefulle prioriteringer. 

Det norske forskningssystemet er preget av en forholdsvis høy finansiering til universitetene 

som kan brukes fritt, og mindre konkurransebasert finansiering, en fordeling på rundt 70 % 

basisfinansiering og 30 % resultatfinansiering (Hægeland, 2015:10). Departementene er den 

største finansiøren av norske universiteter og høgskoler, før Forskningsrådet eller andre 

aktører (Kunnskapsdepartementet, 2017:64). 

 

Samfunnet investerer hvert år mye penger i forskning og innovasjon. Etter 

studenteksplosjonene på 60- og 90-tallet (Larsen, 2011) har antall studenter og forskere i 

universitets- og høgskolesektoren nådd nye høyder for hvert år. Dette betyr også at mer 

penger har blitt brukt på forskning og utvikling (FoU), og det er har vært en stor vekst i 

antallet mastere, doktorgrader og forskere. Denne veksten har bidratt til å sette forskningen 

under press da felleskapets ressurser i så stor grad blir brukt på forskning. I tillegg blir det 

også flere administrativt ansatte per faglig ansatt i akademia (Kunnskapsdepartementet, 

2017). Dette gjør at det stilles legitime spørsmål om ressursbruken i akademia. Får man nok 

igjen for det som investeres? 

 

Debatten kan sies å koke ned til å handle om hva som skal forskes på, og hva som ikke skal 

forskes på. Når man prioriterer et felt betyr også det at noe annet ikke kan gjøres. Fordi vi i 

Norge har ikke en ubegrenset mengde forskere, må også forskningen anses som et null-sum 

spill, altså hvis vi begynner å forske innenfor et felt, så må et annet felt nødvendigvis ikke bli 

forsket på. Det som da blir bortprioritert kalles for ”undone science” (Frickel, Gibbon & 

Howard, 2010), altså kunnskap som ikke blir produsert.  
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Denne oppgaven er et forsøk på å belyse hvordan forskning ved universitetene påvirkes i 

møte med forholdene som regulerer denne forskningen. Når forskningen får endrede 

rammevilkår kan dette påvirke hva slags kunnskap som produseres og hvordan den 

produseres. Oppgaven forsøker å forstå dette ut i fra forskeres egne perspektiver. Hvordan 

påvirkes deres forskning, og hva mener de selv? Dette kan belyses med følgende 

forskningsspørsmål: Hvordan påvirker utlysninger fra Norges forskningsråd 

universitetsforskning? Hvordan påvirker forskjellig type utlysninger forskningsarbeidet? 

 

Forskningsspørsmålene i denne oppgaven er ment for å gjøre en empirisk undersøkelse på 

hvordan programutlysningene endrer forskningsinnhold i praksis - og særlig om de gjør det. 

Gjennom å bruke kvalitativ metode ønsker jeg å høre de erfaringene som enkeltforskere har 

ved søknader til NFR. Vi vet allerede noe om hvor mye tid forskere bruker på sine 

prosjektsøknader (Ramberg, 2016), men vi vet mindre om hva som ligger bak disse tallene. 

Jeg synes det er interessant å vite hvordan forskere møter systemet når de søker på 

utlysningene, i konkurranse med andre kollegaer. Denne oppgaven vil være et forsøk på å 

supplere den forholdsvis sparsommelige litteraturen på hvordan vi kan forstå konsekvensene 

av forskningspolitikken som føres gjennom å intervjue de som skal utføre forskningen, og er 

de som merker de politiske prioriteringene i sin arbeidshverdag (Laudel & Gläser, 2016). 

 

Jeg vil analysere forskningsspørsmålene ved å intervjue forskere innenfor fagområdene 

naturvitenskap og humaniora. Jeg forventer å finne noen forskjeller mellom fagområdene på 

grunn av deres forskjellige måter å organisere seg og produsere kunnskap på. 

Forskningsrådets måte å nå ut til fagmiljøene må derfor antas forventes å slå forskjellig ut 

mellom fagmiljøene. Naturvitenskapene betegnes som ‘harde vitenskaper’, mens de 

humanistiske fagene regnes som ‘myke vitenskaper’ (Becher & Trowler, 2001) Disse 

fagområdene har distinkte skiller mellom seg, og har også noen likheter.  

 

Oppgaven kommer til å fokusere på noen spesifikke aktører som er viktige. På den ene siden 

har vi myndighetene, et løst begrep som omhandler alle instanser som til sammen utgjør 

regjeringsapparatet i Norge. Kunnskapsdepartementet og Stortinget er her viktige aktører med 

stor innflytelse over systemet. En annen aktør er virkemiddelapparatet. Virkemiddelapparatet 

er aktørene som på den ene siden skal støtte opp på en slik måte at de som utfører forskningen 

i Norge har betingelsene for å gjøre det, men kanskje viktigere skal virkemiddelapparatet sette 
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til live den politikken som regjeringen til enhver tid fører. Når eksempelvis regjeringen ønsker 

ordninger for å subsidiere bedrifter som skal drive FoU, er det Forskningsrådet som etablerer 

og drifter SkatteFUNN-ordningen. Til sist har vi forskerne selv. Forskere er viktig fordi det er 

disse som faktisk skaper kunnskapen. Forskerne har et ansettelsesforhold ved universitetene 

enten fast eller midlertidig stilling. 

1.2 Oppgavens oppbygging 

Oppgaven baserer seg på intervjuer med forskere innenfor henholdsvis naturvitenskap og 

humaniora ved Universitetet i Oslo (UiO). Fagområdene er valgt ut antagelse om at måten 

disse produserer kunnskap på er grunnleggende forskjellige, og at dette vil få ulike utslag i 

søkningen til Forskningsrådet.  

 

I teorikapittelet presenterer jeg rammeverket for analysen i oppgaven. Jeg bruker begrepet om 

’Triple Helix’ for å forstå hvilke idéer det norske forskningssystemet er tuftet på. Deretter går 

jeg gjennom Gustons (2000) begrep om sosiale kontrakter for å forstå hvordan myndigheter 

og forskere forholder seg til hverandre. Oppgaven beskriver videre et rammeverk for å forstå 

hvordan vitenskapene organiserer seg selv, internt og i forhold til hverandre, som jeg bruker 

Richard Whitley’s (1984) organisasjonsteori, Becher og Trowler’s (2001) forståelse av 

vitenskapenes kulturelle særtrekk og Latour og Woolgar’s (1986) kredibilitetssyklus. 

I det neste kapittelet presenterer jeg viktige trekk ved det norske forskningssystemet. Særlig 

organisasjonen og virkemidlene til Norges forskningsråd er viktig for å forstå de 

forutsetningene som informantene opererer ut i fra. 

I metodekapittelet presenterer jeg valg av metode, utvalget av informanter, gjør rede for 

datainnsamlingsprosessen og diskuterer hvordan metodevalget, de utvalgte fagområdene og 

utvalget av informanter påvirker svarene jeg får i oppgaven. 

Deretter presenterer jeg de empiriske observasjonene jeg har gjort i oppgaven. Dette må også 

forstås som en analyse av det datamaterialet jeg fikk som resultat av intervjuene jeg gjorde 

som datainnsamling. Kapittelet er delt opp i to hovedtemaer, en generell respons, og en mer 

spesifikk respons på hva som skiller frie forskningsprogrammer hos Forskningsrådet og mer 

tematisk orientert forskning. 
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I diskusjonskapittelet diskuterer jeg funnene jeg gjorde i observasjonskapittelet opp mot den 

teorien jeg presenterer i kapittel to.  

Til slutt forsøker jeg å konkludere i oppgaven med de mest relevante funnene som kan 

besvare forskningsspørsmålet mitt. 
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2 Teoretiske perspektiver 

Studier av forskning og vitenskap er et stort felt som spenner over mange fagretninger. Det er 

derfor også mange teorier som det er mulig å anvende som perspektiv på feltet. Forskning er i 

dag viktig for folkeopplysning og den offentlige samtalen. Forståelsen av forskningens rolle i 

samfunnet har derimot endret seg mye over tid. Forskning har gitt grobunn for motmakt mot 

kirken, som for eksempel ved oppdagelsen av det da svært kontroversielle heliosentriske 

verdensbildet som da var svært kontroversielt. Forskning har bidratt til å øke temperaturen på 

planeten, og den har bidratt til å redde liv.  

 

Forskningen har hatt en sterk aktelse i samfunnet. Ideen om den smarte, briljante professoren 

som stadig finner ut nye ting om liv og levnet er nok fortsatt et bilde som mange har. 

Samtidig er også akademia under et stadig større press. Universitetene i Norge er i all 

hovedsak offentlig finansierte institusjoner, og politikere som bevilger dem penger ønsker 

naturligvis å se resultater av denne forskningen. Dette kan imidlertid være vanskelig, da 

forskning og kunnskapsutvikling ikke følger samme fireårs-perioder som folkevalgte 

politikere. Dette vil også påvirke forskningssystemet. 

 

I dette kapittelet skal jeg presentere ulike teoretiske perspektiver som skal legge rammene for 

analysen senere i oppgaven. Det er mange teoretiske rammeverk man kan bruke. Jeg mener 

det vil være nyttig å bruke teorier som har ulik grad av analysenivåer. Utvalget mitt av 

informanter gjør at det vil være mest fruktbart å gjøre analysen på mikronivå, men for å forstå 

mikronivået, mener jeg man også må ha en forståelse for mer overordnede prosesser. 

Rammeverkene jeg presenterer vil derfor starte bredt og overordnet, og snevre seg mer inn. 

2.1 Triple Helix - den andre akademiske revolusjon? 

Triple Helix-teorien springer ut fra innovasjonslitteraturen som et analytisk verktøy for å 

forstå rollen universitetene spiller i dagens samfunn (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; 

Etzkowitz 2008). Universitetene har gått fra å være organisasjoner som styres kollegialt, til at 

myndigheter og næringsliv i større grad påvirker universitetene (Benner & Sandström, 2000). 

Til forskjell fra den lineære innovasjonsmodellen (Lundvall & Borrás, 2005) hvor man ser på 

grunnforskning som en forutsetning for innovativ virksomhet, er Triple Helix-perspektivet et 

ikke-lineært og ikke-deterministisk perspektiv. Den lineære modellen for innovasjon har vært 
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etterkrigstidens rådende forsknings- og innovasjonspolitikk hvor tanken var at om man 

investerte nok penger inn i grunnforskning, ville bedrifter plukke dette opp og omsette det til 

innovativ virksomhet som igjen førte til økonomisk vekst. Dette synet på forholdet mellom 

forskning og innovasjon har man innenfor innovasjonsstudier i stor grad forlatt fordi det ikke 

tar inn over seg de komplekse prosessene som settes i gang ved diffusjon av kunnskap (Kline 

& Rosenberg, 1986; Nayaranamurti & Odumosu, 2016). Den lineære modellen ble etterhvert 

erstattet av andre modeller som analyserte innovasjonsystemene som en dynamisk struktur. 

En av disse analytiske rammeverkene er Nasjonale innovasjonssystemer (NIS), som ser 

bedrifter, offentlige institusjoner og utdanningsinstitusjonene som kanskje de viktigste 

premissleverandørene for innovasjon innenfor et spesifikt land (Etzkowitz & Leydesdorff, 

2000). En videreutvikling fra NIS-perspektivet er Triple Helix. 

 

I Triple Helix-perspektivet tar man utgangspunkt i strukturen til DNA, med tre ’strukturer’ 

som utvikler seg dynamisk i relasjon til hverandre (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Triple 

Helix-perspektivet tar utgangspunkt i universitetets relasjon til andre samfunnsaktører og at 

disse utvikles samtidig og relasjonelt. Dette forholdet blir også av enkelte beskrevet som 

”akademisk kapitalisme”, hvor innovasjon har blitt en sentral og institusjonalisert del av 

universitetenes oppdrag (Leslie & Slaughter, 1997). Den er også ikke-deterministisk i den 

forstand at relasjonen er situert i en kontekst. Det handler for eksempel om innretningen på 

nasjonalstaten i det aktuelle landet hvor et Triple Helix-regime er etablert. I det tidligere 

Sovjetunionen eller andre land hvor staten har monopol over marked og 

utdanningsinstitusjonene vil denne dynamikken se forskjellig ut sammenlignet med land med 

frie markeder og frie universiteter. Triple Helix-modellen får med andre ord flere utslag, men 

den vanligste ser ut som vist i figur 1. 
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FIGUR 1, Triple-Helix modellen (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) 

 

Det vanligste utslaget av Triple Helix-modellen handler om de nettverkene som skapes når 

universitetene, myndighetene og industrien har overlappende oppgaver som man løser i 

felleskap. Man forsøker å utløse et innovasjonspotensiale hos alle partene ved å ha et system 

som prøver å utnytte forskningsresultater til innovasjonsformål. Myndighetene er en 

tilrettelegger for at dette skal skje, men gjør dette med begrenset kontroll (Etzkowitz & 

Leydesdorff, 2000) Dette skaper nye institusjonelle forutsetninger som forskere må forholde 

seg til.  

 

Institusjoner må her forstås som delene av vaner, normer, rutiner, etablerte praksiser, regler og 

lover som regulerer relasjoner og interaksjoner mellom individer, grupper og organisasjoner, 

altså aktørene i det nasjonale innovasjonssystemet (Edquist & Johnson, 1997). Det er de 

institusjonelle forutsetningene som derfor vil påvirke hvordan et Triple Helix-system kan se 

ut, basert på de kontekstuelle forutsetningene den springer ut i fra. 

 

I Triple-Helix perspektivet er anken forskeren i ’elfenbenstårnet’ på vikende front. Hvis 

elfenbenstårnet noensinne har eksistert, er det i ferd med å bli tatt over av universitetet som en 

mer integrert del av kunnskapsøkonomien. Dette binder universitetet tettere sammen med 

samfunnet forøvrig, og gjør også at det blir stilt andre krav til universitetets virke fra 

samfunnet. 

2.2 Vitenskapens sosiale kontrakt med samfunnet 

Forholdet mellom samfunnet og akademia kan betraktes som en sosial kontrakt. Den sosiale 
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kontrakten er en teoretisk konstruksjon som handler om hvordan man forvalter forholdet 

mellom forskjellige aktører i samfunnet (Guston, 2000). En sosial kontrakt er en teoretisk 

kontrakt mellom flere forskjellige deler av samfunnet for å enklere kunne analysere forholdet 

mellom dem. Den sosiale kontrakten springer ut fra ideen hos liberale tenkere som Locke, 

Rosseau og Rawls om prinsipper som til enhver tid brukes for å styre over individene 

(Guston, 2000:40). I avtalen mellom myndigheter og individer gir individene fra seg sin frihet 

i bytte og inngår avtaler med myndigheten om visse forpliktelser. Når det gjelder den sosiale 

kontrakten for vitenskap har James Coleman kalt dette ”conjoint constitution” fordi den som 

gir fra seg sin frihet er den samme som mottar eventuelle goder knyttet til denne 

kontraktsinngåelsen (Guston, 2000). 

 

Guston definerer vitenskapens sosiale kontrakt med samfunnet som  ”the political community 

agrees to provide resources to the scientific community and to allow the scientific community 

to retain its decision-making mechanisms and in return expects forthcoming but unspecified 

technological benefits” (Guston, 2000:62). Denne definisjonen er selvfølgelig ikke skrevet 

ned eksplisitt mellom myndighetene og de enkelte aktørene innenfor feltene, ei er den skrevet 

ned mellom ulike samfunnsinstitusjoner. Den handler snarere om mekanismene som brukes 

for å forstå handlingene mellom myndigheter og forskere. I den sosiale kontrakten inngår et 

”resiprokalt forhold” mellom myndighetene og forskerne, hvor myndighetene bevilger 

ressurser og muligheten til å forske og der hvor forskere derfor skal ’betale’ tilbake med 

kunnskap som kan bidra med innovasjon og økonomisk eller sosial utvikling. Guston (2000) 

kaller dette et skille mellom politikk og vitenskap, hvor myndighetene har ’outsourcet’ det 

vitenskapelige ansvaret til forskere, se figur to: 

 

 

Figur 2: Grensen mellom politikk og vitenskap (Guston 2000) 
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Dette er en måte å organisere som i stor grad er basert på tillit. Vitenskapsfeltet er et 

selvregulerende felt hvor det er et fellesskap av fagfeller som sammen definerer hva som 

kjennetegner god vitenskapelige kvalitet, integritet og praksis (Laudel & Gläser, 2014). Det er 

allikevel ikke nødvendigvis slik at vitenskapsfeltet nyter full og hel tillit fra samfunnet 

forøvrig, og det er spesifikke organisasjoner som har som oppgave å sørge for at ressurser blir 

brukt på en slik måte at det skal komme samfunnet til gode (Guston, 2000).  

Utfordringer for den sosiale kontrakten 

I et system basert på tillit er det en utfordring at noen bryter denne tilliten. Guston mener det 

er særlig to utfordringer for den sosiale kontrakten. Én utfordring kan være at 

kontrollmekanismene og bestemmelsesprosessene for forskningen ledes av forskerne selv. 

Fordelen med at det er forskerne selv som styrer dette er at forskningen forblir autonom, og 

verken kan dikteres eller styres av andre interesser, slik at kunnskapsproduksjonen styres av et 

ideal om å være så objektiv fra utenforstående interesser. Det vil være en utfordring for den 

sosiale kontrakten dersom andre interessenter blander seg inn i denne autonomien, og 

forsøker å påvirke resultater i en eller annen retning. (Guston, 2000:66). Dette kan skade 

integriteten til forskersamfunnet, hvor ytterste konsekvens kan være at folk slutter å stole på 

forskningsresultater. Den andre utfordringen går andre veien, og kan oppstå hvis 

forskersamfunnet ikke klarer å levere resultater som forventes av politikere med tanke på 

produksjon av kunnskap som legger grunnlaget for teknologi-utvikling (ibid.).  

2.3 Hybride organisasjoner og grenseorganisasjoner 

Det relasjonelle forholdet mellom de tre sfærene i Triple Helix-rammeverket (se figur 1) er 

avhengige av såkalte hybride organisasjoner (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Hybride 

organisasjoner fungerer mellom to eller flere av partene i Triple-Helix modellen som en 

oversetter mellom to sfærer. Dette er organisasjoner som opererer på vegne av myndigheter 

ovenfor relevante aktører, hvor tanken er at aktørene skal ha en viss påvirkning på 

organisasjonen. Når universitetene får flere oppgaver som innovasjon og entreprenørskap 

’institusjonaliserer’ dette et industrisamarbeid. Dette er en måte for myndighetene å utnytte 

ressursene ved at universitetene retter sin innovasjonsaktivitet mot relevante problemstillinger 

som industrien står ovenfor. 
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En betydelig aktør i forskningssystemet nasjonalt og internasjonalt er finansieringsorganer av 

forskning, og særlig forskningsråd er sentrale aktører. Jeg skal gå nærmere inn på Norges 

forskningsråd i kapittel tre, og her heller gjøre rede for finansieringsorganer av forskning på et 

teoretisk nivå. 

 

Disse finansieringsorganisasjonene er hva Guston (2000) kaller ‘grenseorganisasjoner’. 

Nøyere definert er en grenseorganisasjon noe som “provide both an object of social action and 

stable but flexible sets of rules for how to go about engaging with that object” (Guston 

2000:29). Vitenskapssfæren og den politiske sfæren dikteres av forskjellige mål, hensyn og 

verdensbilder. Aktørene kan ha forskjellige målsettinger, bruke forskjellige metoder, og 

grenseorganisasjonene får dermed i oppgave å være bindeleddet mellom aktørene. 

Grenseorganisasjoner er ikke nødvendigvis stabile entiteter. Forskningsrådene har skiftende 

betydninger i samfunnet, noe som også påvirker hva forskningsrådene prioriterer og hva det 

forskes på, slik at noen kan være mer sektororienterte eller fagorienterte. Andre har igjen mer 

enn rådgivende funksjon og ikke en utøvende funksjon (Meulen, 2003). 

 

Grenseorganisasjonene har vært en viktig aktør for å utfordre hvordan disiplinene organiseres, 

og har bidratt til at disiplinene har blitt mer flytende kategorier i et såkalt ”Mode 2”-begrep 

for kunnskapsproduksjon (Gibbons, 1994 et.al.;Hessels &Lente, 2008). Dette har ofte å gjøre 

med forskjellige krav til hva slags kunnskap aktørene i systemet ønsker å produsere. Hva som 

er relevant i fagmiljøene kan være ubrukelig i industri eller offentlig sektor. For å 

’nyttiggjøre’ kunnskapen har man måtte trekke på fagområder og jobbe tverrfaglig. Videre, 

innenfor ’Mode 2’ har kommersialisering blitt en viktigere del av oppdraget til universitetene 

(Gulbrandsen & Smeby, 2005). Studien viser også at koblingen mellom industrien har blitt 

sterkere, men bærer fortsatt preg av å være sterkest i de teknologiske fagene og mindre i de 

humanistiske fagene. 

 

Etterhvert som universitetene har fått flere roller i samfunnet enn kun å være en 

kunnskapsproduserende organisasjon, har finansieringsorganene hatt som oppgave å legge til 

rette for finansiering av forskning basert på ulike kriterier. Dette kan for eksempel være 

finansiering basert på samfunnets behov, eksellens-ordninger eller myndighetenes 

prioriteringer gjennom konkurranse om forskningsmidlene (Meulen, 2003). Dette er for å 
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dekke over det gapet som oppstår mellom hva myndigheter ønsker å gjøre, og hva 

universitetene forsker på.  

Finansieringsorganers påvirkning 

Dietmar Braun (1998) ser på hva slags rolle finansieringsorganer spiller for den 

epistemologiske utviklingen av vitenskapen, eller den ”inkrementelle fremgangen og 

paradigmatiske skiftene i kunnskap, av eksterne motivasjoner og interesser” (Braun, 

1998:808) Braun argumenterer for at finansieringsorganer som for eksempel forskningsråd 

blir satt under politisk press fra forskjellige interessegrupper fordi den viktigste faktoren for å 

kunne gjøre forskning er tildelinger fra finansieringsorganene i seg selv. Han hevder disse 

finansieringsorganene i stor grad er med på å bidra til en konservativ vitenskapelig utvikling 

fordi maktrelasjonene som definerer normer og strukturer innenfor de vitenskapelige feltene 

opprettholdes i tildelingen av forskningsmidler gjennom programsøkning.  

 

Braun mener videre vi kan dele finansieringsorganer opp i tre forskjellige hovedaktører som 

vist i Figur 3. Den første er rent vitenskapsdrevne finansieringsorganer. Her er det de 

vitenskapelige disiplinene selv som etablerer problemstillingene og det er fagfeller som 

bestemmer hvem som skal få tildelt midler. Den andre er mer strategiske finansieringsorganer 

hvor det er et samarbeid mellom flere aktører om hvem som skal få utdelt midler. Her foregår 

tildelingen på et høyere nivå enn de rent disiplinbaserte og andre eksterne aktører er også 

innblandet. Et eksempel på denne type finansieringsorganer er Norges forskningsråd. Den 

tredje er finansieringsorganer som etableres av eksterne aktører. De er tverrfaglige og ofte 

også mer politiske i sine tildelinger.  

 

 

Figur 3: Dietmar Brauns (1998) klassifisering av finansieringsorganer av forskning 
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Forskningsrådene er en mekanisme som opprettholder, forsterker og reproduserer 

normsystemene i forskningssystemet (Benner & Sandström, 2000:293). Når 

finansieringsorganisasjonene tildeler ressurser til forskningsprosjektene skjer dette på 

bakgrunn av en fagfellevurdering gjort av ledende akademikere innenfor det gitte feltet fordi 

forskningsrådene ofte er styrt av akademikerne selv. Hvis vi bruker Brauns klassifiseringer 

(tabell 3), så gjør dette seg særlig gjeldende i de ’vitenskapsdrevne organene’ og de 

’strategiske organene’ hvor det er akademikere selv som sitter helt eller delvis med den 

finansielle eller strategiske kontrollen over organisasjonene. 

 

Det er begrenset hvordan politikere, andre myndigheter eller vanlige personer kan påvirke 

utviklingen i forskning. På grunn av den høye graden av spesialisering i forskning er det 

vanskelig å kunne gå direkte inn å styre dette. Derfor går sentrale myndigheter inn for å styre 

vitenskapen indirekte (Braun 1998:810). Denne typen finansieringsorganer defineres av 

Braun som “(…)most of the time quasi-public organizations financed by the state in order to 

define and execute a large part of the science policy” (ibid:810). Finansieringsorganer er 

derfor en av de indirekte styringsmekanismene myndighetene har i forskningssystemet.  

2.4 Styring av forskning 

Et sentralt element i den teoretiske forståelsen av denne oppgaven er styringsbegrepet. Det er 

en lang rekke aktører som ønsker å påvirke forskningssystemet enten det gjelder hva som skal 

forskes på, hvor mye penger man skal bruke på forskning eller ønskede resultater av 

forskning.  

 

Hva vet vi allerede om styring av forskning? Med styring av forskning mener jeg at 

myndighetene ønsker et spesifikt innhold i forskningen. Myndighetene kan derimot ikke, og 

ønsker kanskje heller ikke, å instruere forskere eller andre til å komme frem til gitte 

forskningsresultater eller bestemme direkte hva man skal forske på. I stedet for å instruere 

forskere, prøver politikere i stedet å styre forskning indirekte. 

 

Når myndighetene ikke kan styre direkte over forskningen forsøker man å styre ved hjelp av 

insentiver. Insentiver er en måte å styre indirekte på, hvor handlingen som utføres er frivillig, 

men hvor den som skal utføre handlingen får en belønning for å gjøre det (Laffont & 
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Martimort, 2002). Insentiver forutsetter også at det er en knapphet i systemet. I dette tilfellet 

er denne knappheten penger og ressurser til å drive forskningsarbeid. Når man har knapphet i 

systemet kan den som insentiverer en viss måte å handle på, legge større føringer for den 

handlingen som man har fått ønsket gjort. 

 

Tidligere studier viser at forskere er bevisst de politiske føringene som ligger til grunn for 

utlysningene. Dermed forsøker forskerne å tolke utlysningsteksten og vri innholdet dithen at 

det ser ’bedre’ ut for gruppen som skal vurdere om søknaden skal innvilges. Dette fenomenet 

kalles ”window dressing” (Morris, 2000; Gläser & Laudel, 2016). Dette handler om at 

forskningspolitikken kan være viktige faktorer for å forklare selve forskningsprosessen 

(Gornitzka, 2003). ’Window dressing’ oppstår altså der man har tematiske utlysninger som 

skal dreie forskningen i en retning som myndigheter eller andre interessegrupper ønsker. For å 

øke sjansene gjør man prosjektet mer attraktivt ovenfor de som skal vurdere det gjennom å for 

eksempel fremheve enkelte deler av prosjektet som er veldig relevant for utlysningen, og 

heller ’skjule’ andre deler av prosjektet som kan være interessant, men som ikke nødvendigvis 

svarer til utlysningen i programmet.  

 

Window dressing kan være problematisk fordi det representerer et slags kompromiss mellom 

den som utlyser midlene og forskeren, slik at resultatet av den forskningen som gjøres er 

forskjellig fra hvordan den er intendert å skulle være. En konsekvens blir at man i tematiske 

utlysninger står i fare for at forskningen blir preget av ”lav risiko” som forsterker etablerte 

forskningsautoriteter, også kalt ”mainstream” (Gläser & Laudel, 2016). Dette skjer fordi 

bevilgerne av forskningsmidlene ikke tør å ta sjansen på å gi store finansielle muligheter til 

prosjekter hvor utfallet er svært usikkert.. Risikabel forskning handler da om å bruke nye 

innfallsvinkler på problemstillinger, eller stille nye spørsmål. Når man skriver disse 

søknadene er det også et krav om å forklare mulige resultater av forskningen. Det vil også 

være større risiko forbundet med tverrfaglige prosjekter, da utfallet av tverrfaglige prosjekter 

er mer usikre enn i prosjekter som følger disiplinære linjer.  

I prosjekter som involverer store penger har sannsynligheten for å finne noe nytt og ’ground 

breaking’ vist seg mindre. Dette er en problemstilling som er blant annet løftet opp i 

tildelingene til Sentre for fremragende forskning (SFF) i Norge, at disse skal bære preg av å 

være prosjekter som i mindre grad utfordrer etablerte sannheter i ’high risk/high gain’-

prosjekter (Borlaug, 2016; Bergstrøm, 2017). Risikotagning er et uunngåelig trekk i 

forskningen, hvis vi forstår risiko som usikkerhet knyttet til resultatene et forskningsprosjekt 
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kan vise til. Sigl (2015) viser at yngre forskere innenfor livsvitenskap tar mindre risiko i 

forskningen fordi dette kan sette deres egne karrierer i fare ved at det innenfor de 

eksperimentbaserte vitenskapene gjør at man har mindre å vise til når man skal rykke opp i 

karrieren senere.  

 

Endringer i de institusjonelle forutsetningene til akademia er blant annet drevet av et ønske 

om at akademia skal drive mer med innovasjon (Grimaldi, et.al. 2011), eller at akademia skal 

være en premissleverandør for økonomisk vekst, som Produktivtetskommisjonen 

argumenterer for (NOU:6:2016). Men den er også drevet av en økende ”mistillit” til forskning 

og dens evne til å drive relevant kunnskapsproduksjon (Sarewitz, 2016). Dette fører til 

politiske reformer av de vitenskapelige sfærene gjennom budsjettkutt eller endringer i 

finansieringsmodeller for vitenskap.  

 

En studie av hvordan politikk påvirker problemstillingene til biologer og 

middelalderhistorikere i Nederland og England viser at selv om man ønsker å lage 

forskningsprogrammer innenfor spesifikke felt er dette vanskelig da programmene ofte blir 

laget så brede og generelle at flere tematikker allikevel kan passe inn i programmets tema 

(Leisyte, et.al. 2010). I tillegg er det også vanskelig å gjøre fordi det føles kompromitterende 

for den enkelte forsker å skulle endre på problemstillingene i sine prosjekter. Det studien også 

fant var at det var en forskjell mellom yngre forskere og senior-forskere i hva slags midler 

man søkte, hvor yngre forskere hadde en større tendens til å dreie forskningen sin inn mot 

programmer hvor man visste tilslagsraten var høyere enn andre steder.  

 

En studie har også vist at myndighetsutøvelse over forskersamfunnet har forskjellige 

konsekvenser avhengig av fagdisiplin (Gläser et.al., 2010). Studien er gjort på landnivå i 

Australia hvor de har undersøkt en indikatorbasert finansieringspåvirkning på 

forskningsinnholdet i bestemte disipliner.  For eksempel styres forskningen enklere i noen 

disipliner enn i andre ved å kontrollere tilgangen på penger. Dette gjelder særlig de feltene 

som er ‘særlig ressursavhengige’ (”existentially dependent” ibid:27), men ikke i like stor grad 

i fag hvor man kan gjøre mye forskning for lite penger. En annen effekt av å stramme inn på 

pengebruken er at det går særlig ut over ’gjennomsnittsforskeren’ og dens muligheter til å 

skape god forskningskvalitet når man ikke har godt nok med ressurser.  
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Nederland og England har hatt to forskjellige utviklinger i styringen av deres respektive 

universitets- og høgskolesektorer (ibid.). Der England har økt statens innflytelse på 

universitetene gjennom flere effektiviseringstiltak, har Nederland satset på mindre statlig 

styring av sektoren. Dette har også ført til at det har blitt kuttet i offentlige midler til begge 

landene, noe som også har økt konkurransen om å få tilslag på midler fra eksterne aktører. Det 

har også vært en endring i begge land hva gjelder ledelses-strukturer internt på universitetene 

hvor man har gått i mot en mer sentralisert ledelsesstruktur ved å flytte mer makt til topp- og 

mellomlederposisjonene. Makten flyttes derfor fra høyt respekterte forskere ute ved institutter 

og fakulteter, og makten sentraliseres slik at andre aktører enn forskerne selv har makt over 

både den faglige retningen institusjonen skal ta, og mer organisatoriske spørsmål (Whitley 

2014). Dette er en trend vi også ser ved flere universiteter i Norge når man går fra todelt 

ledelse til enhetlig ledelse, hvor topplederen ved institusjonen, i tillegg til å ha ansvar for det 

faglige også har ansvar for det organisatoriske (Hope & Rykkja, 2011).  

 

2.5 Organisering og kulturelle trekk i vitenskapene 

Ulike måter å produsere kunnskap på gjør at man utvikler forskjellige typer disipliner og 

fagområder (Lamont, 2009). De epistemologiske forskjellene mellom fagene er utviklet 

historisk og over lang tid. Et eksempel på hvordan fagområdene ser på kunnskapsproduksjon 

forskjellig kom til syne gjennom en såkalt ”science war” mellom postmodernister og realister. 

Et sentralt element i denne debatten var når fysikeren Alan Sokal (1996) skrev en tekst til det 

postmodernistiske tidsskriftet Social Text hvor han argumenterte for at kvantegravitasjon var 

en sosial og lingvistisk konstruksjon. Når teksten ble publisert avslørte Sokal det hele som en 

bredrageri fordi teksten ikke hadde blitt fagfellevurdert av eksperter på kvantegravitasjon. 

Han hadde også fabrikert sitater og fakta i artikkelen som skulle passe de ideologiske 

overbevisningene til redaktøren i tidsskriftet. Dette utløste en debatt mellom fagmiljøene som 

handler om hvordan kunnskap produseres og utvikles. I dette tilfellet handler det om to 

fagområder, hvor realistene mener postmodernistene truer idealet om vitenskapens 

objektivitet, hvor postmodernistene anser kunnskapsproduksjon som sosialt konstruert og 

dermed også nødvendigvis subjektivt ut fra erfaringer og overbevisninger hos den enkelte 

forsker og forskerens omgivelser.  

 

Dette er et eksempel på forskjellen hos disipliner og fagområder utspiller seg. 
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Opprettholdelsen av skillelinjene mellom de forskjellige fagområdene befester seg og 

reproduseres ved organiseringen av akademia (Benner & Sandström, 2000). Fakulteter er delt 

opp i store paraplyorganisasjoner og instituttene er delt opp i mindre deler, gjerne på 

disiplinnivå. Dette fører til at forskere i mindre grad snakker med hverandre i hverdagen, og 

fagområdenes normer og regler kan utvikle seg parallelt med hverandre. Fagområdene, på sin 

side, utvikles gjennom at forskernes handlinger samsvarer med kollektive identiteter, mål og 

praksiser som er uttrykt av ledere innenfor organisasjonen de er ansatt i, eller andre sosiale 

påvirkningskrefter (Whitley, 1984). Fagområdene er med andre ord strukturer som gir mening 

for deltakerne gjennom forhandlinger mellom forskjellige aktører i systemet - som andre 

forskere, andre aktører og da særlig ledere i de kunnskapsproduserende organisasjonene (som 

universitetene) og samfunnet som helhet da man er avhengige av at samfunnet også gir sin 

”tilslutning” til at et bestemt fagområde skal eksistere.  

 

Maktforholdene i fagområdene etableres gjennom standardisering og forskjellige teknologier 

for produksjon av kunnskap (Whitley, 1984). Dette handler om et fagområde skal fungere så 

må aktørene innenfor det gitte fagområde skal kunne samhandle med hverandre for å utvikle 

kunnskapen innenfor fagområdet. Forskning foregår på tvers av landegrenser, kontinenter og 

kulturer og for at man skal kunne snakke sammen på de samme premissene har man måtte 

utvikle metoder for dette. Det handler også vel så mye om å ekskludere noen typer kunnskap 

fra å delta i den epistemologiske utviklingen, for eksempel kjemi er blitt til faget kjemi fordi 

det finnes standarder og metoder som ikke gjør som biologene gjør. 

 

Tory Becher og Paul Trowler (2001:23) kaller disiplinene for ‘akademiske stammer’ som 

regjerer innenfor forskjellige ‘akademiske territorier’. Disse territoriene og stammene 

forsterkes av det organisatoriske rammeverket som akademia skaper. Stammene fungerer på 

en slik måte at man deler et sett med felles holdninger, normer og strukturer, som er både 

uttalt og tause. Stammene deler kulturelle fellestrekk som utelater noen, mens andre er 

innenfor det kulturelle felleskapet. Innenfor stammen foregår det en sosialiseringsprosess som 

starter allerede på bachelorgrads-nivå, og som blir sterkere etterhvert som man beveger seg 

oppover den akademiske stigen.  

 

Humaniora og naturvitenskap skiller seg epistemologisk fra hverandre i hvordan man 

produserer kunnskap. De naturvitenskapelige fagene blir omtalt som ‘harde’ vitenskaper, de 
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er preget av ’sentraliserte’ problemstillinger og er generelt svært ‘ressurskrevende’ i 

produksjonen (Whitley, 1984:158; Becher & Trowler, 2001:58). Med ‘sentraliserte’ 

problemstillinger mener jeg problemstillinger som er svært avhengige av å bygge på andres 

problemstillinger for å kunne produsere ny kunnskap. Dette kaller Whitley for ”high degree of 

functional dependence” (Whitley, 1984:88). Innenfor fysikken vil det å finne et Higgs-

bosonet være et eksempel på en ‘sentralisert’ problemstilling. Eksperimentene som skal til for 

å finne dette bosonet gjør at man innen fysikken lager laboratorier (som CERN) hvor 

forskergrupper samarbeider. 

 

Humaniora blir omtalt som en ‘myk’ vitenskap, og er ikke like ressurskrevende som 

naturvitenskapene siden kunnskapsproduksjonen som regel ikke foregår i laboratorier eller 

ved bruk av store ressurser. Humaniora er også preget av mer ‘lokale’ problemstillinger. 

‘Lokale’ problemstillinger er i motsetning til ‘sentraliserte’ problemstillinger som i mindre 

grad må bygge på andres kunnskap for å produsere ny kunnskap, hva Whitley kaller ”low 

degree of functional dependence” (ibid.). For eksempel er det ikke slik i historiefaget at man 

må nødvendigvis løse et bestemt historisk problem om Napoleonskrigene for å forstå en 

annen historisk hendelse i Norge på 1400-tallet. 

 

Måten man organiserer kunnskapsproduksjonen på i de forskjellige fagfeltene har også en 

innvirkning på hvordan fagmiljøene arbeider. I følge en studie viser man at forskjellige fag 

organiserer seg forskjellig. Innenfor de naturvitenskapelige og teknologiske fagene er det 

vanligere med forskergrupper enn ved de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagene 

(Kyvik et.al, 2015). Hos de sistnevnte fagområdene er det vanligere å jobbe mer alene. 

 

Organiseringen av akademia kan være nyttig for å sortere forskjellig typer 

kunnskapstradisjoner, og det skaper forventninger til hva slags kunnskap man kan forvente av 

fagmiljøene. Samtidig kan også denne organiseringen bidra til å svekke muligheten for 

tverrfaglighet. Når disiplinene snakker med ’sine egne’ så utvikler man etterhvert et felles 

språk (Becher og Trowler, 2001). Dette språket kan gjøre det vanskeligere for andre å delta i 

den faglige samtalen innenfor et spesifikt område. I tillegg til å ha en finansiell barriere ved at 

tverrfaglig forskning kan bli vanskeligere å gi god finansiering, er det også en kulturell og 

språklig barriere som kan være vanskelig å trenge igjennom. Organiseringen av akademia 

handler også om aktørene som er med på å befeste de organisatoriske rammeverkene rundt 
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disiplinene, forskerne selv. Hva er det som driver forskere i sitt arbeid? 

Prestisje hos enkeltforskeren og ‘Matteuseffekten’ 

Forskerlivet handler i stor grad om å utsette sine intellektuelle ferdigheter til vurdering fra 

mange forskjellige aktører. Undervisningen blir vurdert av studenter, kvaliteten på 

forskningsarbeidet blir vurdert av kollegaer og publiseringsantall, siteringer og evne til å 

tiltrekke seg ekstern finansiering blir vurdert av administrasjonen ved universitetet. Dette 

starter allerede når man begynner ved universitetet, og fortsetter langt inn i den akademiske 

karrieren (Becher & Trowler, 2001:81).  

 

I følge Bruno Latour og Steve Woolgar (1986) er kunnskapsproduksjon er en øvelse i 

overbevisningsteknikk. Vitenskapen handler ikke først og fremst om at man finner sannheten 

med stor s om naturen og skriver den ned i en artikkel, men at kunnskap er sosialt konstruert 

og forhandlet mellom personer som har en autoritet på feltet. Forskning i laboratorier er et 

eksempel på en slik overtalelsesteknikk, hvor personer med full kontroll over omgivelsene 

(altså naturen) forsker på fenomener. Dette skaper en autoritet ovenfor samfunnet som skal la 

seg overtale av funnene som kommer ut av studiene, og det skal forhandles med andre 

autoriteter på et spesifikt felt. Faktaet oppstår når “[the fact] loses all temporal qualifications 

and becomes incorporated into a large body of knowledge drawn upon by others” (Latour & 

Woolgar, 1986). Det må altså inn i et større kunnskapssystem som bygger på andre typer 

kunnskap. 

 

Etablering av fakta gir den enkelte forsker anerkjennelse (credit). Anerkjennelse er den 

’valutaen’ som forskere strekker seg etter, og denne anerkjennelsen oppnås gjennom 

systematisk overbevisningsarbeid, gjennom dygder som å være møysommelig og i arbeidet. 

Dette inngår i en såkalt ”kredibilitetssyklus” (Latour & Woolgar, 1986:21). Ved å overbevise 

finansiører om nytten og verdien av et bestemt forskningsprosjekt får man penger, som igjen 

brukes til å kjøpe utstyr. Dette utstyret brukes til å skaffe datamateriale som underbygger 

argumenter som skrives i forskningsartikler. Når disse artiklene produseres leses de igjen av 

andre forskere og graden av overbevisning sier da også noe om hvor mye anerkjennelse man 

da får igjen. De akademiske miljøene som så klarer å tiltrekke seg mest mulig finansiering er 

de som innehar mest anerkjennelse (Benner & Sandström, 2000:292) De miljøene som da 

feiler i å få denne finansiering begynner å ’kopiere’ rivaliserende aktører som en måte å 
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tiltrekke seg finansiering på (ibid.) Kredibilitet kan i tillegg også komme gjennom 

medforfatterskap, siteringer, CV-er eller andre mekanismer for å skaffe anerkjennelse og 

dermed gjøre seg til en større faglig autoritet på feltet. Jo mer faglig autoritet du har gjør også 

at sannsynligheten for å tiltrekke seg prosjektfinansiering øker.  

 

Det er dette som kalles ’Matteus-effekten’. Matteus-effekten handler om en mekanisme hvor 

personer som på et tidspunkt har fått mye ressurser, har en tendens til å akkumulere større 

ressurser over tid (Merton, 1988). Innenfor akademias strukturer vil dette fungere slik at 

forskere får tildelt mer ressurser fra eksterne finansiører, og vil senere øke sannsynligheten for 

å få tildelt midler fordi man får flere ressurser til å skrive søknader, og kan peke på en bedre 

’track record’ for prestasjonene man har oppnådd (Langfeldt et.al, 2015). Flere universiteter 

hjelper også til med å finansiere forskere som har fått eksterne midler med mer fordi disse 

skal ha muligheten til å lykkes senere. 

 

Muligheten den enkelte har for å nå opp i det akademiske hierarkiet er ofte avhengige av 

såkalte ’portvoktere’ (ibid.:85). Portvokterne er eliteforskere øverst i hierarkiet som kan 

bestemme hvem som får tilgang til forskersamfunnet eller ikke, og hvem som får lov til å 

rykke oppover i systemet. For å dermed å bli akseptert som en del av forskersamfunnet 

innenfor det enkelte feltet må man tilegne seg ‘riktig’ diskurs ovenfor portvokterne. Dette kan 

også bety at man må forske innenfor ’riktige’ fagfelt og ha ’riktige’ perspektiver. Forskere 

øverst på rangstigen er også de riktige forskerne å være rundt dersom man ønsker en karriere 

på grunn av ‘Matteuseffekten’.  

2.6 Typer forskning 

For å forstå noen sentrale deler av oppgaven mener jeg det vil være nyttig å gjøre en 

begrepsavklaring på hva forskjellige forskningstyper innebærer. De neste avsnittene vil 

forsøke å gjøre denne oppklaringen, og gjøre noen distinksjoner på forskjellige 

forskningstyper.  

 

Tematisk forskning 

Tematisk bestemt forskning må forstås i denne oppgaven som forskning som har et 

overordnet predisponert tema. Disse temaene bestemmes gjerne av en grenseorganisasjon, 

gjerne en finansieringsorganisasjon og er på en eller annen måte politisk bestemt og villet. 
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Politikere kan bestemme rammene for et bestemt fagområde, så er det opp til den enkelte 

forsker eller forskergruppe å formulere en søknad og en problemstilling som kan besvare 

sentrale spørsmål innenfor det spesifikke temaet. Fri forskning må her da leses som forskning 

som gjøres uten at det ligger noen forhåndsdefinerte temaer til grunn. 

 

Det er en vitenskapelig komité som bestemmer hvorvidt søkere får anslag på sine søknader 

gjennom fagfellevurderinger. Vurderingsprosessen her er preget av stor kompleksitet, hvor 

det ikke kun er den vitenskapelige kvaliteten i seg selv som er avgjørende (Braun, 1998; 

Lamont 2009). Et prosjekt som har søkt om støtte må oppfylle gitte vitenskapelige krav, men 

må også svare på problemstillingene et spesifikt program. Kravene som stilles i tematiske 

programmer gjør at man innenfor disse programmene ikke nødvendigvis må finansiere den 

beste forskningen. Til grunn ligger det at man må svare på en forhåndsdefinert tematikk 

innenfor programmet, før så kvaliteten på de godkjente prosjektene blir vurdert. Dette betyr at 

man kan svare bedre på en tematikk, og få bevilget penger selv om man har blitt vurdert til å 

ha en dårligere vitenskapelig kvalitet enn andre som også har søkt. Allikevel er 

tilfredsstillende vitenskapelige kvalitet en forutsetning for å få tildelt midlene, så rangerer 

bevilgningsstyrene på bakgrunn av dette om det passer med det tematiske prosjektet (Braun, 

1998). For eksempel, i NFR rangeres søknadene på en skala (fra 1-7) av hvor god 

vitenskapelig kvalitet det er på søknaden, men det har skjedd at søknader som oppnår en 

dårligere karakter er de som får innvilget søknadene (Forskningsrådet, 2016b). 

 

Tematisk forskning og grunnforskning 

Grunnforskning blir definert av OECD (2002:30) som ”(…)experimental or theoretical work 

undertaken primarily to acquire new knowledge of the underlying foundations of phenomena 

and observable facts, without any particular application or use in view.” Denne type forskning 

har ikke nødvendigvis en øyeblikkelig anvendelse av kunnskapen i sikte, men er en søken 

etter kunnskap for kunnskapens egen del. 

 

Grunnforskning er også et mer komplekst begrep enn hva som kommer frem av OECD sin 

egne definisjon (Calvert, 2004; Gulbrandsen & Kyvik, 2010). Calvert identifiserer seks 

forskjellige underliggende ideer til hva grunnforskning er, hvorav de to mest anerkjente 

handler om den epistemologiske bruken av begrepet, eller at det også kan handle om 

intensjonen i kunnskapen som er brukt. Grunnforskning kan også deler opp i to - hvor man på 
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den ene siden har grunnforskning som ren søken etter kunnskap, og på den andre siden har 

grunnforskning med en spesifikk anvendelse med seg når man tester ut ideene. I følge Calvert 

brukes dessuten grunnforskning som idé mest i møtet mellom forskere og policy makers. Man 

kan kanskje derfor si at grunnforskning er et begrep som sikrer at flere forskjellige kulturer 

kan snakke sammen.  

 

Dette betyr at tematisk forskning kan også være grunnforskning. Hva slags type forskning 

som springer ut av de tematiske forskningsprosjektene kan både være anvendt forskning, men 

det kan også være grunnforskning. Det er derfor viktig for videre lesning at når man skriver 

om tematisk forskning kan det innebære både anvendt forskning og grunnforskning.  

 

Tematisk forskning og anvendt forskning 

Tematisk forskning og anvendt forskning må forstås som to forskjellige kategorier av 

forskning. Der tematisk forskning innebærer forskning innenfor et avgrenset område. Dette 

område er som oftest politisk bestemt, men kan også innebære en faglig avgrensning. Anvendt 

forskning er en underordnet kategori av tematisk forskning fordi man kan drive anvendt 

forskning innenfor tematiske kategorier. Anvendt forskning er definert av OECD som ”(…) 

original investigation undertaken in order to acquire new knowledge. It is, however, directed 

primarily towards a specific practical aim or objective” (OECD, 2002:30). 

 

Tematisk forskning - en utfordring for den akademisk frihet? 

Underdal-utvalget ga i 2007 ut en Norsk offentlig utredning (NOU) om akademisk frihet. 

NOUen benyttet seg av følgende definisjon utarbeidet av et Global Colloquium of University 

Presidents fra 2005: ”Academic freedom may be defined as the freedom to conduct research, 

teach, speak, and publish, subject to the norms and standards of scholarly inquiry, without 

interference or penalty, wherever the search for truth and understanding may lead” (NOU, 

2006:19:12) 

 

På et nivå kan man si at tematisk styring av forskning er en inngripen i akademisk frihet. Hvis 

man tolker definisjonen strengt skal et krav om akademisk frihet være at forskningen skal 

være fullstendig fristilt fra politiske føringer. Dette er derimot ikke mulig, ei kanskje ikke 

ønskelig i praksis. Forskning må for det første finansieres, og her er myndighetene en viktig 

aktør. Dette gjelder i Norge som har relativt sterk statlig styring av forskningsmidlene, til 

andre land som er preget av et akademia med mindre påvirkning fra det offentlige. Siden så 
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mye av forskningen er offentlig finansiert er det også et spørsmål om det er ønskelig at 

folkevalgte skal påvirke hva slags kunnskap som skal produseres.  

 

Legger man den samme definisjonen som Underdal-utvalget for akademisk frihet, lukker den 

ikke muligheten for å kunne styre forskningen tematisk. Den lukker derimot for å detaljstyre 

innholdet i forskningen i tillegg til alminnelig ytringsfrihet. Det innebærer for eksempel at 

myndighetene ikke kan bestemme hypoteser eller metodebruk i forskningsprosjektene. Det er 

ikke et av kravene fra Forskningsrådet sine utlysninger for hvordan forskningen de finansierer 

skal utføres. 

 

Oppsummering 

Det teoretiske rammeverket for denne oppgaven er sammensatt, og følgelig krever en 

oppklaring av sentrale momenter. Det noen trekk ved teoriene jeg har trukket frem som jeg 

mener er nyttig for oppgaven videre som kan hjelpe med å belyse forskningsspørsmålet mitt 

videre. Triple Helix-rammeverket (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) fungerer godt som 

begrepsapparat for å forstå det bakteppet og konteksten som både myndigheter og forskere 

opererer ut i fra. En økt grad av samhandling mellom universiteter og myndigheter gjør at 

forskere får en annen rolle i samfunnet, og blir stilt mer til skue. Ved å kontrollere 

pengestrømmene til universitetene blir ’den sosiale kontrakten’ (Guston, 2000) mellom 

forskere og myndigheter ’strengere’, en form for mistillit mellom aktørene. Denne tilliten 

reguleres av forskjellige finansieringsorganer (Braun, 1998; Meulen, 2003) hvor ansvaret er 

delt mellom aktørene. Kan også påvirke måten fagene er organisert, og hvordan fagene driver 

sin kunnskapsproduksjon, (Whitley, 1984; Becher & Trowler, 2001) og måten anerkjennelse 

og kredibilitet fungerer innad i fagområdene (Latour & Woolgar, 1986). Oppgaven videre 

skal presentere en bakgrunn for det empiriske grunnlaget for oppgaven, det norske 

forskningssystemet. 
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3 Det norske forskningssystemet 

Det norske forskningssystemet er komplekst. Det nasjonale forsknings- og 

innovasjonssystemet består av mange aktører med mange interessenter, med til dels også 

motstridende interesser. Forskningssystemet består hovedsakelig av fire dominerende 

sektorer: næringslivet, instituttsektoren, universitets- og høgskolesektoren og helsesektoren 

(Indikatorrapporten, 2016). Den største FoU-utførende sektoren i Norge er næringslivet, 

etterfulgt av universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren (ibid.).  

 

I Norge har grunnforskning og anvendt forskning blitt forsøkt institusjonalisert. 

Universitetene fikk i oppgave å ha hovedvekt på grunnforskning, mens forskningsinstituttene 

er i stor grad opprettet for å forske innenfor spesifikke næringsområder (Fagerberg et.al., 

2009:440). Skillet mellom grunnforskning og anvendt forskning er ikke lengre en like klar 

distinksjon blant forskere i Norge (Guldbrandsen & Kyvik, 2010), en problemstilling som er 

diskutert i kapittel to. 

 

Forskningssystemet slik vi kjenner det til i dag bærer preg av forskningspolitikken som ble 

ført etter andre verdenskrig (Skoie, 2005). Fra 1965 til rundt år 2000 så vi en tidobling i 

årsverk knyttet til forskning i Norge, dette drevet av større globale trender med flere studenter 

som fikk innpass i høyere utdanning, men også en større interesse fra myndighetshold om 

utvikling av teknologi og kunnskapsproduksjon. Det norske forskningssystemet er preget av 

store, autonome og offentlig finansierte universiteter og høgskoler slik at den politiske 

debatten om forskning er preget av budsjettspørsmål til de enkelte universitetene, og mindre 

strategiske debatter om hva man kan forske på (ibid.). Et svært viktig moment i styringen av 

norsk forskning er ideen om at hvert departement skal finansiere forskningen innenfor deres 

spesifikke fagområde. 

3.1 Sektorprinsippet 

Finansiering av forskning i Norge foregår etter det såkalte sektorprinsippet. Sektorprinsippet 

handler om at det enkelte fagdepartementet er ansvarlig for å finansiere forskning med 

tematikk som faller under det til enhver tid gjeldende departements fagområde (Skoie, 

2005:65). Denne måten å finansiere forskning på utviklet seg på 70-tallet siden det ble større 

behov for de enkelte fagdepartementene å få et bedre kunnskapsgrunnlag for sine 
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beslutninger. Utfordringen sektorprinsippet skaper er at den fragmenterer forskningsinnsatsen 

(Aasen et.al., 2007). Når hvert fagdepartement vektlegger forskjellige forskningspolitiske 

prioriteringer vil ressursene som går inn i forskningen være avhengige av prioritetene som blir 

satt innenfor det enkelte feltet. Dette betyr at det blir forholdsvis små midler på små 

prosjekter, prosjekter som kunne koordineres på tvers av departementene eller andre aktører 

som NFR. Kunnskapsdepartementet skal ha rollen som koordinerende organ for å samle 

forskningspolitikken, men den koordinerende effekten står svakt. Kunnskapsdepartementet er 

ikke overraskende det største departementet målt i FoU-midler, etterfulgt av Nærings- og 

fiskeridepartementet (Kunnskapsdepartementet, 2016).  

 

Universitets- og høgskolesektoren har vært forsøkt reformert flere ganger. Den nåværende 

Solberg-regjeringen forsøker også. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som ble 

lansert i 2014 har vært et forsøk på å prioritere visse typer fagområder som Norge skal kunne 

hevde seg i (Meld. St. 7, 2014). Strukturmeldingen er en reform som tok sikte på å slå 

sammen universiteter og høgskoler i Norge med den begrunnelse at ved å gjøre disse til større 

enheter så vil man bruke mindre ressurser på å gjøre mer. I strukturmeldingen kom også 

hovedtrekkene for hvordan finansieringssystemet for UH-sektoren skulle se ut (Meld. St. 18, 

2015). De faktiske tiltakene for å endre finansieringsmodellen som skissert i 

finansieringssystemet kom i statsbudsjettet i 2016. Til slutt, i denne nyere rekken av reformer 

finner vi produktivitetskommisjonen (NOU, 2016:3) som jeg beskrev i min innledning. Alle 

disse eksemplene er reformer som sikter på å endre forskningssystemet i nyere tid. Det er 

likevel én aktør i det norske forskningssystemet som jeg trenger å gjøre ytterligere rede for, 

for å belyse problemstillingen i min oppgave, nemlig Norges forskningsråd. 

3.2 Norges forskningsråd 

Norges forskningsråd er en av de største finansieringskildene av norsk forskning. 

Forskningsrådet bevilger FoU-midler til fire hovedaktører: universitets- og høgskolesektoren, 

næringslivet, instituttsektoren og helseforetakene. I 2015 var tildelingene til universitets- og 

høgskolesektoren den nest høyeste tildelingsmottakeren av de fire. Instituttsektoren er den 

største mottakeren, næringslivet etter UH-sektoren og helseforetakene nederst 

(Kunnskapsdepartementet, 2016). Av midlene tildelt i tidsrommet mellom 2011 og 2015 er 

halvparten tildelt til fagområder i matematikk, naturvitenskap og teknologi 

(Indikatorrapporten, 2016). Helseforskning og medisin er derimot fag som er i sterkest vekst i 
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tildelingene. 

 

Oppdraget til Forskningsrådet er todelt. På den ene siden skal NFR være et 

forskningsrådgivende organ ovenfor Regjeringen. På den andre siden skal NFR også være et 

organ for utøvelse av forskningspolitiske prioriteringer fra regjeringen (Skoie, 2005:88). Det 

er på denne måten NFR havner inn under det Dietmar Braun (1998) kaller strategiske 

finansieringsorganer. 

 

Forskningsrådet slik vi kjenner det i dag er et resultat av en sammenslåing av flere mindre 

forskningsråd (Skoie, 2005:96). Forskningsrådene var et produkt av mer eller mindre 

vellykkede forsøk på å sette en forskningspolitisk dagsorden etter annen verdenskrig. På 

1990-tallet ble Norges forskningsråd til etter sammenslåingen av de tre eksisterende 

forskningsrådene i henholdsvis naturvitenskap og teknologi (NTNF), landbruk (NLVF) og 

allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF). Et av målene ved å fusjonere disse 

forskningsrådene var å sentralisere forskningsressursene slik at man enklere kunne koordinere 

forskningsinnsatsen på tvers av fagmiljøene.  

 

Norges forskningsråd er derfor en forholdsvis unik konstruksjon sammenlignet med lignende 

finansieringsorganer. I Sverige er forskningsrådene delt opp i flere forskningsråd mer lik den 

vi så i Norge før fusjonen på 90-tallet (NordForsk, 2017). Det samme gjelder også England. I 

Norge, derimot, er Forskningsrådet én organisasjon. Dette gjør det enklere å samkjøre 

forskningsstrategiene fra sentralt myndighetshold siden departementene har én etat å forholde 

seg til. Politikken som sentrale myndigheter fører skal også være mer oversiktlige. Det kan 

også gjøre rutinene for forskere som søker Forskningsrådet enklere, siden prosedyren vil være 

den samme selv om man skulle søke på forskjellige programmer. Dette gjør det også enklere 

for forskere å kunne se forskningspolitikken under ett, hvor man også kan finne tverrfaglige 

løsninger på felles problemer.  

Forskningsrådet som finansieringsorgan 

En hovedaktivitet som Forskningsrådet skal befatte seg med er å finansiere forskning, både på 

initiativ fra forskere selv, men også på initiativ fra myndighetene. I sine finansieringsspørsmål 

er NFR forskerstyrt i den forstand at forskningen som blir finansiert gjennom 

fagfellevurdering. Dette kan skje både innenfor en ramme satt av myndighetene gjennom 
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tematisk forskning, grunnforskning og anvendt forskning. Videre skal jeg gjøre rede for noen 

sentrale finansieringsordninger i NFR. 

 

FRIPRO 

FRIPRO-ordningen er en åpen konkurransearena under NFR. Formålet med ordningen er å 

fremme forskning av internasjonal høy kvalitet innenfor alle vitenskapelige fagfelt, og å 

”fremme vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront, dristig og nyskapende 

forskning og karriere for unge forskertalenter” (Forskningsrådet, 2017a). Det er mulig å søke 

på tre søknadsaktiviteter i FRIPRO: FRIMEDBIO, FRIHUMSAM og FRINATEK. 

FRIMEDBIO er prosjekter knyttet til medisin og livsvitenskapelige fag, FRIHUMSAM kan 

man søke hvis prosjektet havner inn under humaniora eller samfunnsvitenskapelige fag, mens 

FRINATEK kan man søke hvis prosjektet havner under naturvitenskapelige, teknologiske 

eller matematiske fag. Ordningen er en av Forskningsrådets mest attraktive ordninger, og har 

en innvilgelsesrate på mellom 5 og 15 %. FRIPRO-programmet er rettet spesifikt inn mot 

grunnforskningsprosjekter. 

 

FRIPRO-ordningen har forskjellige søknadstyper (Forskningsrådet, 2017a). De største er 

Toppforsk, Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og FRIPRO Mobilitetsstipend. 

Søknadstypen forskerprosjekt er den søknadstypen som flest søker på og har den laveste 

tilslagsprosenten av alle søknadstypene (5-10 %). Toppforsk er en søknadstype som gir noe 

romsligere finansiering over lengre tid enn Forskerprosjekt gjør. Det stilles strengere krav for 

en Toppforsk-søknad enn i en Forskerprosjekt-søknad. Tilslagsprosenten i Toppforsk lå på 27 

% i 2015, noe som er høyere enn innenfor Forskerprosjekt, men dette kan ha en sammenheng 

med at det er færre som søker Toppforsk. Unge forskertalenter er en søknadstype for yngre 

forskere under 40 år, og man kan søke etter maksimum åtte år etter avlagt disputas på 

doktorgraden. Disse søknadstypene er for å sørge for at også yngre forskere med mindre 

erfaring har mulighet til å oppnå langsiktig finansiering. Mobilitetsstipendet er for forskere 

som svært nylig har disputert, og er ment å gis til forskere helt i starten av karrieren som skal 

tilbringe forskningstid i utlandet for å skaffe seg nødvendig internasjonal erfaring og nettverk. 

 

Andre sentrale ordninger i NFR 

Et annet sentralt program i NFRs programportefølje er Sentre for fremragende forskning 

(SFF). SFF er en finansieringsordning som skal stimulere de fremste vitenskapelige 
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fagmiljøene med langsiktig finansiering som skal gi stort handlingsrom for tilknyttede 

forskere hvor ambisjonen var at man skulle stimulere til forskning på ”nobelpris-nivå” 

(Aksnes et.al., 2012). SFFene blir tildelt status i maksimum ti år, hvor man blir tildelt 

senterstatus for fem år av gangen. Programmene har i likhet med FRIPRO-programmet svært 

lav innvilgelsesrate. Senterordningen er ikke spesifikt rettet inn mot en viss type 

forskningsområder. 

 

Store programmer er en annen type ordning enn FRIPRO og SFF-ordningene. Utlysningene i 

Store programmer har en klar tematisk føring for innholdet i forskningen som skal finansieres. 

Eksempler på fire store programmer er Stort program Energi (ENERGIX), Stort program for 

havbruksforskning (HAVBRUK), Stort program for klima (KLIMAFORSK) og Stort program 

for petroleumsforskning (PETROMAX). Programmet har også flere føringer for 

gjennomføringen av forskningen. Noe som blir vektlagt i søknadene til Store programmer er 

tverrfaglighet, samt samspillet mellom grunnforskning og anvendt forskning 

(Forskningsrådet, 2014). De store programmene er sentrert rundt tematikker som man 

definerer som viktige utfordringer samfunnet står ovenfor. I eksempelet KLIMAFORSK 

begrunnes valget av denne tematikken at klimaendringer er noe som er komplekse 

problemstillinger som skaper utfordringer for alle deler av samfunnet (ibid.). I disse 

programmene vektlegges det tematiske aspektet mer enn i andre ordninger. Det betyr at man 

kan få innvilget penger selv om man har fått lavere karakterer enn konkurrerende søknader, 

fordi prosjektet anses som mer relevant for programmet enn en annen søknad, som kan være 

vurdert av høyere vitenskapelig kvalitet, men lavere relevans for temaet. 

 

I tillegg finnes det mange ordninger som er orientert mot forskjellige tematikker. Per medio 

april 2017 er det registrert 114 aktive programnettsider i Forskningsrådet av varierende 

størrelser. 

 

EUs rammeprogram for forskning 

Et annet svært sentralt finansieringsorgan er EUs rammeprogram for forskning. Dette 

programmet er verdens største program for finansiering av forskning, med et budsjett på 80 

milliarder euro (EU, 2017). Programmet er et spleiselag mellom de europeiske landene. 

Programmet er delt opp i flere områder som finansierer fri grunnforskning, tematisk 

forskning, anvendt forskning og rene innovasjonsprosjekter. Hva som bestemmer tematikken 
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innenfor rammeprogrammene er ofte avhengig av det politisk-sosiale utfordringene som EU-

land står ovenfor, som gjør at et eksplisitt mål med rammeprogrammet Horisont 2020 er å 

skape flere jobber. Et annet kriterium for å få innvilget midler er at prosjektet må innebære 

samarbeid med forskere fra andre steder i Europa. Dette er for å fremme europeisk 

integrasjon. Tildeling av frie midler fra det Europeiske forskningsrådet (ERC) er kanskje det 

mest prestisjefylte programmet å få tildelinger fra, målt i antall innsendte søknader per 

innvilget søknad. EUs rammeprogram for forskning er relevant for denne sammenhengen 

fordi programmet er så stort, og det er så prestisjefylt at det vil påvirke hvordan NFRs 

programmer ser ut og prestisjen innenfor disse. Rammeprogrammet til EU er svært attraktivt 

og konkurransen er på mange områder mye hardere enn NFR. Dette gjør at også EUs 

rammeprogram står i et konkurranseforhold til NFR sitt rammeprogram, og NFR må tilpasse 

sine programmer etter hva EU gjør, og har flere ordninger som skal stimulere til større 

søkning til EU-programmene som STIM-EU ordningen (Forskningsrådet, 2017b). 

 

Det norske forskningssystemet og andre land 

Norsk forskning er preget av forholdsvis romslig finansiering sammenlignet med andre land. I 

Sverige er finansieringen av universitetene preget av mindre grunnfinansiering og en 

betydelig større andel av finansieringen er konkurranseutsatt (Benner & Öquist, 2015).  

Universitetene har en stor basisfinansiering, hvilke betyr en grunnfinansiering som ikke er 

øremerket noen spesifikk aktivitet, og muligheten til å søke på forskjellige typer ekstern 

finansierte prosjekter er stor. I Norge utgjør basiskomponenten til universiteter og høgskoler 

rundt 70 prosent av bevilgningene til institusjonene (Hægeland, 2015). 

Tidsbruk for søknader til Forskningsrådet - hva vet vi? 

Vi vet noe om hvor mye tid og ressurser som brukes i forbindelse med søknader til 

Forskningsrådet. For søknadsfristene i mai og september, er det anslått at hver enkelt forsker 

bruker rundt 5 ukesverk per innsendte søknad (Ramberg, 2016). Det må samtidig også 

understrekes at undersøkelsen ikke har finregnet på enkelttimer som er fakturert, og er basert 

på estimater som den enkelte forsker har gjort når hun har svart på den aktuelle 

undersøkelsen. Tallet kan derfor også variere noe. 

 

Det er midlertidig stor variasjon mellom de ulike programmene når det kommer til tidsbruk. 

Mindre programmer som støtte til å knytte internasjonale nettverk eller midler til forberedelse 
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av andre søknader tar mindre tid enn andre såkalte ”hovedaktiviteter”, store programmer, 

handlingsrettede programmer eller fri prosjektstøtte. En søknadstype skiller seg særskilt ut, og 

det er søknader til Sentre for fremragende forskning med en medianverdi på snaut 21 

ukesverk (Ramberg, 2016:26). 

 

Det er også noe forskjeller i tidsbruken mellom fagområdene. De fagområdene som er mest 

aktuelt for denne oppgaven er innenfor humaniora eller naturvitenskap. Respondentene fra de 

respektive fagområdene oppgir at innenfor matematikk og naturvitenskapelige fag bruker man 

i gjennomsnitt 5,8 uker, mens innenfor Humaniora er noe høyere med 7,6 ukesverk. Det er 

imidlertid vanskelig å tolke hva dette betyr i praksis, siden anslagene blir mer usikre når man 

går dypere ned i materialet. Anslaget over tidsbruken er omtrentlig, men siden 

respondenttallet er så stort (1300 svar) er tallene på aggregert nivå antageligvis mer treffsikre 

enn på det enkelte fagområdet. Det er heller ikke sikkert at forskjellen mellom 5,8 ukesverk 

og 7,4 ukesverk er av en praktisk forskjell i søknadsarbeidet. 

 

I undersøkelsen er respondentene spurt om hvilke deler av søknadsarbeidet man bruker tid på. 

Respondentene svarer at det man bruker desidert mest tid på er arbeid med 

prosjektbeskrivelsen i søknaden. Rundt 70 prosent av tiden går med på å arbeide med 

prosjektbeskrivelsen. Dernest følger utfylling av søknadsskjemaet (9,5 %), fremskaffe 

vedlegg og sikre at alle krav er oppfylt (8,7 % av tiden), lese og forstå utlysningsteksten (7 %) 

og til slutt ”annet” som er 6,5 % av tiden. 

Frie og tematiske utlysninger i tall 

Basert på tallene fra NFR virker det å være mest prestisjefylt å søke på de frie programmene. 

Innvilgesesraten er betydelig lavere på FRIPRO-prosjektene enn på andre typer prosjekter 

som for eksempel Store programmer. I 2015 hadde HAVBRUK2 en innvilgelsesprosent på 

25,9 (Forskningsrådet, 2016d), PETROMAKS har hatt en samlet innvilgelsesprosent på 19 % 

i 20161, KLIMAFORSK på 16 % og ENERGIX på 22 % for forskerprosjekter 

(Forskningsrådet 2016e). Den største andelen bevilgninger fra NFR i 2015 var til Store 

programmer som sto for en andel på 17 % av totalbevilgningene fra NFR, en bevilgning på 

rundt 1,3 milliarder kroner (Forskningsrådet 2016). Til sammenligning lå bevilgninger til 

                                                 
1 Tallene for programmene PETROMAKS og KLIMAFORSK ligger ikke offentlig tilgjengelig, men har blitt 

gjort meg bekjent via e-postkorrespondanse med ansvarlige i Forskningsrådet 
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FRIPRO eller andre grunnforskningsprosjekter på 11 % av totalandelen. Disse tallene viser 

også at det har vært størst økning av bevilgninger til tematiske mer rigide programmer enn til 

grunnforskningsprogrammer i den gjeldende tidsperioden, men at de fleste aktiviteter i NFR 

har hatt en realvekst. Se tabell under: 

 

 
Tabell: Bevilgninger til hovedaktiviteter fra NFR i 2015 i millioner kr. (Forskningsrådet, 2016f:15) 

 

 

Forskningsrådet bevilger penger til flere forskjellige typer organisasjoner. For eksempel så 

skal aktiviteten til forskningsinstituttene er forskjellig fra universitetene siden 

forskningsinstituttene tradisjonelt sett har operert mer anvendt enn universitetene. 

Næringslivet driver også i mindre grad med ren grunnforskning. På universitetsnivå blir 

bevilgningsraten ganske forskjellig. Av totalbevilgningen på 2,3 milliarder kroner til 

universitetene i 2015 var 657 millioner av disse til FRIPRO og andre 

grunnforskningssatsinger, hvilke utgjør 28 % av totalandelen bevilget til universitetene. Store 

programmer utgjorde 430 millioner kroner som tilsvarer 18 % av totalandelen. Ved UiO 

utgjør bevilgninger til FRIPRO og grunnforskning 39 % av deres totalbevilgning, mens Store 

programmer utgjør 14 % av totalbevilgningen. UiO tar store andeler fra de rene 

grunnforskningsmidlene og mindre av de mer tematisk orienterte pengene. Se tabell under: 
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Tabell: Bevilgninger til NFRs hovedaktiviteter til universitetene i millioner kr. (Forskningsrådet, 2016f:23) 

 

Det kan være flere forklaringer på hvorfor andelen midler tildelt til universitetene går til 

grunnforsknings-prosjekter fremfor mer tematiske prosjekter. Hvis vi tar i bruk Brauns (1998) 

klassifisering av ulike finansieringsorganer som er beskrevet i teori-kapittelet. Den 

vitenskapsdrevne finansieringsorganene er et organ som drives og finansierer forskning basert 

på enkeltdisipliner. Disse organene er drevet av forskere selv og finansierer forskning 

innenfor en forholdsvis snever faglig ramme. I de vitenskapsdrevne organene kan man 

finansiere tematisk forskning, men denne tematiske forskningen er ofte etablert av forskere 

innenfor disiplinen selv, og ikke av eksterne politiske aktører. På motsatt ende har man de 

eksterne organene som er ’helpolitiske’ som finansierer forskning som ofte er eksternt 

bestemt av for eksempel organisasjoner som finansierer forskning for å fremme en sak 

politisk. I disse organene er disiplinene mindre relevante og man jobber i større grad 

tverrfaglig. De strategiske organene plasserer seg her i midten av vitenskapsorganene og de 

eksterne i den forstand at man har programmer som er fremmet av og defineres av forskere 

selv. Forskeres innblanding skjer blant annet gjennom fagfellevurdering av prosjektene det 

søkes om (Lamont, 2009). Finansieringsorganene har også tematiske programmer som styres 

av en blanding av politisk utnevnte, eksterne og representanter fra disiplinene gjennom 

programstyrer.  

 

Hvis man ser på hvordan NFR er strukturert bygger det på ideene rundt strategiske 

finansieringsorganer. Forvaltning og tildeling av midler til FRIPRO-programmet er 

vitenskapsbasert ved at det er kun den vitenskapelige kvaliteten som skal vurderes, det skal 

ikke ligge noen politikk i tildelingene, med andre ord politikk som i eksternt politiske 
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føringene. Det er nok en viss grad av interne ’vitenskapstematisk’ politikk som kan ligge til 

grunn i vurderingen av søknaden som en del av diskusjonene som fagekspertene diskuterer 

mellom seg i søknadsvurderingene. 

3.3 Universitetet i Oslo 

Jeg vil også redegjøre om Universitetet i Oslo (UiO) fordi informantene jeg intervjuet var 

ansatt ved UiO når de søkte til Forskningsrådet i 2016. UiO er derfor også en viktig aktør hvis 

danner et viktig bakteppe for informantenes arbeidshverdag. UiO ble grunnlagt i 1811 og er 

med det Norges eldste. Per 2017 er UiO landets nest største universitet. UiO er med sine åtte 

fakulteter et såkalt breddeuniversitet. Et breddeuniversitet er en institusjon det faglige fokuset 

er spredt over mange forskjellige fagområder, i stedet for å være spesialisert innenfor noen få 

spesifikke områder, som eksempelvis Karolinska institutet i Sverige som har sin hovedtyngde 

innenfor medisin. UiO har en lang historie og har vært et viktig arnested for politisk debatt og 

den offentlige samtalen i Norge. Dette har også påvirket hvordan universitetet har samarbeidet 

med eksterne aktører, av flere forskjellige grunner har UiO for eksempel en lavere andel 

eksternfinansiering sammenlignet med for eksempel NTNU, eller UiB (Gulbrandsen, 

2011:318). Denne andelen er enda lavere når man sammenligner universitetene på 

finansiering fra næringslivet (ibid:319). Det er flere sammensatte årsaker til dette. Noe av 

dette kan handle om den faglige profilen som preger UiO sammenlignet med for eksempel 

NTNU. Ved NTNU har samarbeidet mellom bedrifter og universitetet vært mer integrert, 

blant annet med opprettelsen og eierskapsforholdet mellom NTNU og SINTEF (kilde). UiO 

har med andre ord ikke den samme tradisjonen for samarbeid som vi ser ellers. Dette kan 

tilskrives et slags normsystem der forskeren skal være særlig uavhengig og fri for andre 

interessenter og aktører. 
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4 Metode 

Forskningsmetode handler om hvordan man som forsker skal samle inn datamaterialet som 

skal ligge til grunn for resultatene i prosjektet. Metoden er fremgangsmåten for å samle inn 

data man bruker for å løse problemstillingen i forskningsprosjektet. Dette kapittelet skal 

redegjøre for den valgte forskningsmetoden i denne oppgaven, og diskutere hvordan valg av 

metode har betydning for de resultatene jeg kommer frem til. 

4.1 Kvalitativ metode 

Jeg mener kvalitativ metode er den metoden som best kan brukes for å belyse 

problemstillingen i oppgaven min. Kvalitativ forskningsmetode kan hjelpe til å hente 

informasjon som kan si noen om menneskers miljø og erfaringer (Winchester & Rofe, 

2010:5). Styrken i kvalitativ metode er å kunne dykke ned og forstå menneskelige erfaringer, 

praksiser og kontekster. Det finnes ulike måter å utføre kvalitativ metode på. Intervjuer, 

etnografisk metode, case-studier, dokumentanalyse og fokusgrupper er alle eksempler på 

forskjellig type kvalitativ forskningsmetode.  

 

Prosjektet mitt skal forsøke å finne informasjon om hvordan søknadsprosessene til NFR 

påvirkninger forskningen. For å svare på forskningsspørsmålet mitt må jeg være avhengig av 

diskresjon mellom meg selv og informantene, siden tematikken omhandler deres egen 

arbeidshverdag, og kan være sensitiv. Det er derfor viktig at for å få best mulig data at det er 

en åpen og tillitsbasert tone mellom meg selv og informantene. Fokus-gruppeintervjuer vil 

derfor være en lite hensiktsmessig måte å drive datainnsamling på. Etnografisk feltarbeid ville 

også blitt for tidkrevende, særlig fordi jeg gjør en komparativ analyse mellom to fagområder 

ville det for det første vært svært krevende å få tid til å dykke ned i mange forskjellige 

forskernes erfaringer. For det andre er det å skrive søknader kun én del av en forskers 

arbeidshverdag slik at mye tid hadde blitt brukt til svært lite.  

 

Fordi datainnsamlingen krever en-til-en interaksjon, og jeg skal intervjue folk som er i en 

travel arbeidssituasjon, mener jeg den mest effektive måten å få informasjon som kan belyse 

mitt forskningsspørsmål er intervjuer.  
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Intervjuet som metode 

Fordelen med intervjuer er at det tillater å diskutere et begrenset tema over et begrenset 

tidsrom. Intervjuer vil la meg høre forskerne egne historier om sine erfaringer og praksiser. 

Dette gir informantene mulighet til å forklare med egne ord og kunne utdype sine erfaringer 

knyttet til egen arbeidshverdag. I følge Kevin Dunn (2010:102) er det særlig fire styrker ved 

intervju som forskningsmetode. Intervjuene fyller et gap i informasjonsinnhentingen som man 

ikke kan få av ren observasjon eller se på aggregerte kvantitative data. De er egnet for å forstå 

komplekse erfaringer og intervjuer gjøres for å finne mangfold i meninger og erfaringer. Det 

kanskje viktigste etter min mening er at det gir informantene selv muligheten til å forklare sitt 

eget verdensbilde (ibid.). De som blir intervjuet kan gi informasjon om et fenomen som man 

ikke vil få tak i uten å gjøre intervjuene, såkalt ’taus kunnskap’ som ikke lar seg reflektere i 

offisielle dokumenter, og vanskeligere å fremskaffe gjennom kvantitativ datainnsamling. 

 

Intervjuet som metode skal være mer enn å bare være ’utfyllende’ på andre metoder og er en 

metode som lar seg står alene som metode for datainnsamling. Ved å intervjue flere kan man 

få et stort mangfold av ideer om den samme tematikken. Mine informanter har erfaringer med 

det samme, å skrive søknader, men erfaringene og praksisene disse har når de skal skrive 

søknader kan være vidt forskjellige. Dette handler om at de kommer fra ulike fagmiljøer, de 

har forskjellige bakgrunner, forskjellig alder og så videre.  

 

Intervjuer som forskningsmetode kommer i ulike sjatteringer. De tre hovedkategoriene er 

strukturerte intervjuer, semi-strukturerte intervjuer og ustrukturerte intervjuer (ibid.). 

Strukturerte intervjuer er intervjuer hvor man følger en spørsmålsrekke som er fastsatt og 

ufravikelig. Denne type intervjuer har den fordelen at er de mest effektive og skal gi 

refleksjoner fra flere mennesker rundt den samme tematikken. Strukturerte intervjuer kan 

være særlig nyttig å benytte seg av i de tilfellene hvor det er viktig at spørsmålene kommer i 

riktig rekkefølge og er uttalt på nøyaktig samme måten. Disse type intervjuene er mest brukt i 

spørreundersøkelser eller i forskning der svarene er direkte knyttet til en eventuell konklusjon. 

Semi-strukturerte intervjuer er intervjuer hvor forskeren har utformet standardiserte spørsmål 

som i strukturerte intervjuer, men lar det være noe fleksibilitet slik at det er mulig å fravike 

med nye spørsmål, eller at man har muligheten til å utdype svar dersom det skulle komme opp 

temaer som er viktige å belyse. Ustrukturerte intervjuer er intervjuer der forskeren ikke har 

forberedt noen spørsmål, og tematikken for samtalen er åpen. 
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Intervjuet som fortolkende praksis 

Det deterministiske vitenskapsståstedet, regnes for å være det ’klassiske’ handler om at 

forskeren skal trekke objektive fakta fra naturen ’klart for å hentes ut’. Intervjuet som metode 

innenfor samfunnsvitenskap skiller seg fra denne praksisen. Når man intervjuer mennesker 

med sine livserfaringer og bakgrunner er det vanskelig, om ikke umulig å unngå en viss 

partiskhet (Holstein & Gubrium, 1995).  

 

Utvalget av respondenter, deres sosiale tilhørighet, sosial kapital, økonomisk kapital og til og 

med dagsform er årsaker som kan dreie intervjuet i den ene eller den andre retningen. 

Kunnskapsproduksjon gjennom intervju som metode kan ikke ha en innfallsvinkel der 

’kunnskapen’ henger moden for å plukkes ned og skrives til en tekst. Tvert imot er intervjuet 

på mange måter en ”fortolkende praksis” (ibid.), hvor man henter informasjon fra sine 

informanter, men hvor man må forstå respondentene i den konteksten de befinner seg i og 

fortolke resultatene i lys av dette. 

 

Intervjuet handler om å trekke ut informasjon fra den livsverdenen som informanten lever 

innenfor. Meningsverdenen er forskjellig fra det ståstedet man til enhver tid befinner seg i. 

Dette kan eksemplifiseres med hvordan en bilist og en syklist oppfatter en vei forskjellig. 

Bilisten vil kanskje bruke veien som en måte å transportere seg fra A til B. En syklist som er 

ute og trener på den samme veien kan ’tolke’ veien på en annen måte, for eksempel som en 

naturopplevelse. Selv om det er den samme verdenen, er perspektivet til de forskjellige 

aktørene avgjørende for hvordan veien brukes av den enkelte. 

4.2 Fagområdene 

Jeg har valgt forskere innen humaniora og naturvitenskap som intervjuobjekter for studien. 

Grunnen til at jeg har valgt disse to fagområdene er fordi de vitenskapelige tradisjonene 

innenfor fagene er forskjellige, og at måten fagene organiserer seg på er antatt forskjellig. 

Fagområdene bærer også preg av å ha forskjellige grader av ”epistemiske faktorer”, forstått 

som forskjellige måter å produserer kunnskap metodisk (Gläser et.al., 2010:317). Naturviterne 

og humanistene har forskjellige måter å analysere sine studieobjekter, og det krever 

forskjellige grader av infrastruktur for å gjennomføre forskningsprosjektene. Som jeg også 

redegjorde for i kapittel to, organiserer også fagmiljøene forskningen sin på forskjellige 



38 

 

måter, med ’sentraliserte’ eller ’lokale’ problemstillinger (Whitley, 1984:183). Dette vil også 

reflektere forskningen, både når det gjelder innhold og hvordan man jobber med den. 

 

Spørsmålet er om analysenivået blir for bredt. Jeg har valgt å benytte meg av brede kategorier 

som ’naturvitenskap’ og ’humaniora’. Dette er fordi jeg har en antagelse at disse fagområdene 

er grunnleggende forskjellige i forhold til hverandre, men er preget av intern likhet. I løpet av 

prosjektet har jeg sett meg nødt til å nyansere dette synet noe, da det faktisk kan være 

disipliner på tvers av fagområdene som ligger nærmere hverandre i sin måte å drive 

kunnskapsproduksjon på enn internt innenfor fagområdet. Noe som særlig skiller enkelte 

områder innen naturvitenskap er muligheten fagmiljøene har til å delta i mer tematiske eller 

anvendte forskningsprogrammer. For å ta et eksempel er det stor avstand mellom teoretisk 

astrofysikk og muligheten for fysikere som holder på med termodynamikk for å koble seg opp 

mot industri. På samme måte er det også enkelte deler av humaniora som er mer utøvende enn 

andre, innen for eksempel teatervitenskapene til forskjell fra middelalderhistorie. Slikt sett har 

kanskje fagområder som teoretisk astrofysikk mer til felles med enkelte humanistiske fag enn 

’anvendte’ områder innenfor fysikk når det kommer til problemer knyttet til søknadsarbeid til 

NFR.  

Datainnsamling og utvalg 

Jeg har valgt å benytte meg av semi-strukturerte intervjuer i datainnsamlingen. Dette gjorde at 

jeg fikk belyst de forhåndsdefinerte spørsmålene i intervjuguiden min, men samtidig var det 

muligheter underveis i intervjuet til å kunne komme inn på relevant tematikk som kunne være 

med på å belyse problemstillingen i oppgaven. Jeg synes det var viktig at alle de 

forhåndsdefinerte spørsmålene ble belyst for å kunne si noe nyttig om tematikken rundt 

problemstillingen. Jeg har også valgt å utelukke et fokus på eksterne faktorer av hva mine 

informanter har sagt, slik som ikke-verbale uttrykk, nøling og så videre er mindre relevant for 

tolkningen og analysen av datamaterialet, men øker lesbarheten. Studien er også meldt til 

NSD 

 

Jeg fikk tilgang på bakgrunnsdata gjennom tidsbruksundersøkelsen ved NIFU. Dette var 

forskere som hadde søkt på programmene til NFR i løpet av 2016, som hadde valgt å svare på 

skjemaet. Jeg valgte ut respondenter basert på deres fagområde, og det fagområdet de selv 

hadde definert de hadde søkt på i brede kategorier som humaniora, samfunnsvitenskap og så 



39 

 

videre. Personene var gjemt bak en anonymitetsnøkkel, slik at jeg måtte få den ansvarlige 

forskeren på prosjektet til å utlevere data for å kontakte vedkommende. Dette betød at når jeg 

valgte ut informantene i første runde visste jeg ikke annet enn kjønn, tilknyttet institusjon, 

tittel og hvilke av FRIPRO-utlysningene de hadde søkt på. 

 

Det var viktig når jeg valgte ut informantene at de hadde en sammensatt bakgrunn basert på 

kjønn, stillingskategori og fagområde. På bakgrunn av den informasjonen jeg hadde 

tilgjengelig forsøkte jeg å få til en balansert sammensetning av informanter innenfor disse 

kategoriene. Det som kunne gjort informantgrunnlaget bedre hadde vært om jeg hadde fått en 

større variasjon i forskere som hadde søkt forskjellig type utlysninger. Det er to grunner til at 

det ikke ble slik. For det første var det vanskelig å finne folk som hadde søkt på andre 

programmer enn FRIPRO, særlig innenfor de humanistiske fagene som hadde gjort at man 

hadde blitt sårbar for skjevhet i utvalget dersom noen hadde takket nei til intervju. For det 

andre ville dette gjort at jeg måtte utvidet informantgrunnlaget mitt betraktelig for å få en 

balanse i andre kategorier.  

 

Etter å ha fått kontaktinformasjonen til de forskjellige informantene sendte jeg ut e-poster 

med forespørsel om deltakelse med informasjonsskriv hvor jeg opplyste hvor jeg hadde fått 

tak i deres kontaktinformasjon. Det ble sendt ut e-poster i én runde med forespørsler om 

intervjuer før jul i 2016. Jeg valgte å sende ut e-postene til halvparten av informantene for å se 

hvordan intervjuforespørslene ble mottatt. Av de rundt åtte e-postene jeg sendte ut fikk jeg 

svar fra tre, hvorav ett var negativt. Jeg hadde da planlagt å kjøre intervjuene i løpet av 

desember, så jeg hadde en mistanke om at mangelen på svar var samsvarende med stress i 

forbindelse med juleforberedelser og semesterslutt for informantene. Jeg kjørte derfor en ny 

runde og hentet ut ny kontaktinformasjon på mulige informanter, men foreslo nå tidspunkter 

for intervjuer i løpet av en to-ukers periode i midten av januar 2017. Av de nye jeg sendte 

forespørsler til fikk jeg raskt positivt svar fra samtlige, hvorav det var én ikke hadde 

muligheten til å intervjues på det aktuelle tidspunktet, og som ikke hadde mulighet før jeg var 

langt ute i prosjektfasen. Av de som avga positivt svar har jeg intervjuet følgende: 
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Respondentgruppen min har bestått av forskere som ved søknadstidspunktet var eller er ansatt 

ved UiO. Én informant hadde i mellomtiden skiftet arbeid til en annen høyere 

utdanningsinstitusjon, men vedkommende har mesteparten av sin forskningserfaring som 

ansatt ved UiO, slik at det aktuelle materialet etter min mening fortsatt kan brukes. 

 

Jeg presiserte i forespørselen jeg sendte ut til informantene at vi kunne møtes der hvor det 

passet informantene best, men at det helst burde være et sted man kunne snakke i fred og ro 

uten at det blir unødvendige forstyrrelser. Sted for intervjuene er ikke uvesentlig, da det for 

det første bør gjøres på informantenes egne premisser og ønsker fordi jeg er en utenforstående 

som bruker opp deres tid. Hvor jeg intervjuet informantene var avhengige av deres ønsker og 

preferanser. Noen delte for eksempel kontor med flere andre. Dette gjaldt særlig informantene 

i midlertidige stillinger. Jeg intervjuet de fleste av informantene på deres eget kontor, tre av 

informantene på kafé og to i møterom. Dette påvirket nok ikke resultatet av det 

innholdsmessige i nevneverdig grad, men jeg kunne nok oppleve at fortroligheten ble noe 

mindre i tilfellene der man intervjuet på møterom - siden dette anses som en ’formell’ arena.  

 

Det er noen aspekter ved intervjusituasjonen som jeg måtte ta høyde for i analysen av 

datamaterialet. Noen av informantene kunne indikere at de ikke hadde en klar forståelse for 
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min rolle som masterstudent, under veiledning fra NIFU som skal undersøke Forskningsrådet.  

En informant sa for eksempel at ”dere må bli mer transparente i informasjonen om søknader”, 

hvor jeg et øyeblikk mistenkte at hun trodde jeg representerte Forskningsrådet. Jeg forfulgte 

det riktignok ikke senere, fordi vi ellers hadde en tone som var både åpen og givende, hvilket 

jeg oppfattet som en tillitserklæring. En annen informant lurte på om han var innkalt til 

intervju fordi han var redd for at han hadde gjort noe feil i forbindelse med spørreskjemaet 

som ble sendt ut av NIFU. 

Opptak, intervjuer og transkripsjon 

Alle intervjuene ble tatt opp og transkribert. Lydkvaliteten har jevnt over vært svært god. Det 

kunne være tilfeller hvor det var vanskeligere å høre informantene når de mumlet eller hadde 

annen uklar tale, men dette har det ikke vært mye av.  

 

Jeg benyttet meg av en intervjuguide bestående av 10 forhåndsdefinerte spørsmål, som var 

formulert som åpne spørsmål. Dette har som fordel at informantene kan fortelle om aspekter 

og historier om informantenes forskningsarbeid, og at det ikke blir ’ja/nei’-svar, som gir et 

rikere datagrunnlag. Dette kaller Bradshaw og Stratford (2010:71) for ”intensive research” at 

man får etablert hvordan informantene handler i en kontekst. Jeg begynte intervjuene med å 

presentere meg selv og prosjektet, før jeg orienterte om formelle kravene til intervjuene 

(Kvale, 2007), at studien var meldt til NSD, at de kunne trekke seg når det passet seg for dem, 

samt hvordan jeg skulle lagre datamaterialet.  

 

Det kunne i enkelte tilfeller være vanskelig å holde seg til et enkelt tema i løpet av intervjuet. 

På den ene siden skal intervjuet være en interaksjon hvor jeg som intervjuer skaper 

fortrolighet og skal lede samtalen. En samtale er også en dynamisk sosial interaksjon slik at i 

realiteten var det noen ganger vanskelig å ’lede’ samtalen. Dette kunne nok komme litt som 

følge av maktforholdet mellom meg som student og ansatt. Perspektivene til informantene er 

unike, så man kan lett spore av å komme innom forskjellige temaer underveis. Jeg mener 

dette ikke er noe større problem så lenge jeg på et senere tidspunkt i samtalen klarer å komme 

innom de forhåndsdefinerte spørsmålene. 

 

Dette har riktignok skapt noen situasjoner som kan oppfattes noe klønete, da man er innom et 

tema som begge synes er svært interessante, før man da plutselig går over til et helt annet 
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tema, som har skaper et slags ’brudd’ i samtalen og forholdet mellom meg som intervjuer og 

informanten. 

 

Ifølge Holstein og Gubrium (1995) bør intervjuguiden bli utformet med dette i mente, at det 

skulle gi fleksibilitet til å komme inn på temaer som ikke hadde blitt belyst før på bakgrunn 

av perspektivene som informantene har. En for rigid intervjuguide gjør at det kan bli 

vanskeligere å trekke ut meningsinnholdet fordi man ikke får muligheten i å skrape under 

overflaten av hva informantene sier. 

 

Et viktig prinsipp i datainnsamlingen og intervjuene er at disse er etterprøvbare og at man kan 

stole på datamaterialet (Bradshaw & Stratford, 2010:77). Jeg har fulgt et ganske strengt 

skjema for hvordan jeg skal gjennomføre intervjuet ved at alle respondentene skal svare på de 

samme type spørsmålene. Dette er for å sørge for at jeg skal få alles perspektiver på temaene 

jeg har tatt opp. Informantene mine var for det meste svært interesserte og svært behjelpelige 

til å bidra til prosjektet. Mange nevnte at de hadde en slags plikt til å stille opp når man ble 

forespurt om å delta i intervju, siden mange av respondentene hadde vært i samme situasjon 

selv som unge masterstudenter og slitt med å skaffe respondenter. For mange kan det kanskje 

også være lærerikt å være den som blir intervjuet for å bruke det refleksivt til eget 

forskningsarbeid senere. 

 

Noen av informantene har også gitt uttrykk for at prosjektet er viktig for dem personlig, siden 

det berører deres arbeidsplass og vilkår for egne arbeidsoppgaver. Dette kan også ha bidratt til 

å dreie svarene i en viss retning siden jeg gir folk muligheten til å ’sitte i en time og klage 

over egen arbeidshverdag’. Basert på svarene har nok ikke dette vært tilfelle. Informantene 

har fremstått svært reflekterte over sin egen situasjon og setter seg selv og egen forskning inn 

i en større samfunnsmessig kontekst. Dette gjelder uavhengig av fagbakgrunnen som 

vedkommende kommer fra. 

 

I transkriberingen av intervjuene har jeg som nevnt ovenfor vært interessert i det 

innholdsmessige som informantene sier, og ikke ikke-verbale uttrykk. Dette betyr at 

transkriberingen, og sitatene jeg har med ikke har tatt med nøling, hosting, forstyrrelser eller 

andre ting som ikke er relevant for innholdet, dette gjør også lesbarheten av sitatene bedre. 

Noen sitater har måtte blitt omformulert for å ikke avsløre informantenes identitet, eller andre 
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kompromitterende detaljer. Informantene har fått muligheten til å godkjenne direkte sitater jeg 

har brukt. 

4.3 Kritisk-refleksiv diskusjon 

Bruk av kvalitative metoder, herunder strukturerte intervjuer, kan i svært begrenset grad gi 

informasjon hvor det gis muligheter for å trekke konklusjoner som er generelle og 

overordnede. Dette er den kanskje største svakheten ved bruk av kvalitative metoder. Det 

betyr også at ved bruk av informanter er man svært avhengig av deres svar om man får gode 

svar eller ikke.  

 

På et universitet som er svært forskningstungt kan et utvalg med 12 respondenter bli for 

snevert for å si noe generelt. Jeg har forsøkt å gjøre respondentgruppen så variert som mulig. 

Derfor har det vært et mål å prøve å opprette en balanse mellom kvinner og menn, unge og 

gamle og erfarne og mindre erfarne. Dette betyr samtidig at resultatene mine ikke kan si noe 

om forskere ved UiO som helhet, og kan kun indikere innenfor de utvalgte fagområdene i den 

gjeldende konteksten de befinner seg i. 

 

Ved å kun intervjue forskere som har søkt FRIPRO gjør det at informantgrunnlaget blir mer 

homogent. Dette kan føre til at datamaterialet ikke i tilstrekkelig grad viser eventuelle nyanser 

av det som har kommet frem av data i løpet av innsamlingsprosessen. Samtidig gjør det også 

at datamaterialet blir mer solid så lenge man har med i beregningen at intervjuene 

utelukkende er utført av informanter som har søkt FRIPRO i 2016. 

 

Når man gir folk muligheten til å kunne snakke helt fritt fordi de blir anonymiserte i oppgaven 

gjør dette også noe med hvordan folk presenterer sine omgivelser. Ved å informere om 

anonymisering kan man stå i fare for at informasjonen som blir presentert blir 

uforholdsmessig negativt fremstilt og mindre nyansert fordi man får snakke ’rett fra levra’. 

Dette kan være et problem for måten man senere fortolker dataene. Om man skal anonymisere 

eller ikke må uansett være en vurdering mellom fordeler og ulemper. Selv opplevde jeg det 

som en stor fordel at informantene ble informert om og gjort anonyme i oppgaven. For det 

første var dette oppfattet som et tegn på tillit mellom meg som intervjuer og informanten. For 

det andre vil også anonymitetshensynene være viktig fordi det vi snakker om i stor grad er 

politisk. Jeg mener at det særlig er viktig for informantene som er i mer sårbare posisjoner 
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som midlertidig ansatte, at man skal kunne uttale seg fritt om sin arbeidshverdag. I noen 

tilfeller mener jeg at informantene kanskje har smurt noe tykt på når man beskriver 

forskerarbeidet i negative ordelag, og når jeg har vurdert disse dataene til oppgaven har de 

blitt vurdert kritisk.  

 

Noen av informantene brukte selv kvalitative metoder i sitt forskningsarbeid, noe jeg ble var 

på. Dette skulle riktignok ikke bli noe problem. Noen informanter klarte nok ikke fri seg helt 

fra ’professor-rollen’, og selv om jeg i den gitte konteksten var ’forsker’ så ble jeg nok fortsatt 

betraktet som ’student’ av flere, som kunne føre til noen mini-forelesninger i intervjuene. 

Dette var veldig hyggelig, og jeg mener det ikke har gått ut over datagrunnlaget. 

Intervjumetoden er ofte tiltenkt å skulle hente ut menneskelige erfaringer og fortolke disse. 

Som om det er informasjon som ligges klar til henting. Det kan også tenkes at denne 

informasjonen i stor grad også skapes i møte mellom informant og forsker. Informantene fikk 

ikke tilgang til intervjuguiden på forhånd fordi jeg antok at de fleste informantene hadde gjort 

seg opp en mening om spørsmålene jeg kom til å stille på forhånd, og at spontaniteten i 

svarene også kunne gi noen refleksjoner i stedet for forhåndsfabrikkerte svar. I 

informasjonsskrivet hadde jeg skrevet i generelle trekk hva oppgaven omhandlet, og regnet 

med at informantene begynte noen tankeprosesser fra det utgangspunktet. 

 

Som jeg skrev tidligere så må man lese resultatene av forskningen i den sosiale konteksten 

som datamaterialet har oppstått. Dette betyr at når man intervjuer informanter fra UiO, innen 

humaniora og naturvitenskap, som har søkt FRIPRO, så vil dette påvirke hva informantene 

svarer på spørsmålene jeg stiller. Normsystemene og kulturelle trekk ved institusjonen 

(Merton, 1973; Bargh, et.al. 1996) til denne gruppen kan være forskjellig fra andre 

forskergrupper, og det er sannsynlig at denne gruppen vektlegger andre verdier enn forskere 

innen mer profesjonsrettede fag, teknologiske fag eller ved andre universiteter. 

 

Å intervjue forskere ved UiO 

Forskere i humaniora og naturvitenskapelige fag ved UiO er grunnforskningsorienterte. 

Universitetet er en av de universitetene som bruker mest penger på 

grunnforskningsaktiviteter, sammenlignet med andre høyere utdanningsinstitusjoner 

(Indikatorrapporten, 2016). I tillegg befatter nok også humaniora og naturvitenskapelige fag 
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seg med fri forskning sammenlignet med enkelte andre fag som for eksempel medisin. Dette 

gjør at i møtet med informantene jeg har valgt å intervjue så har jeg møtt forskere som i særlig 

grad er opptatt av fri grunnforskning. Dette har sine fordeler, og det har sine ulemper. Jeg 

trodde nok på forhånd at de naturvitenskapelige fagene skulle representere et mer ’anvendt’ 

og ’tematisk orientert’ blikk, noe som ikke nødvendigvis er tilfelle. Samtidig har det også 

vært svært nyttig å se dette perspektivet fra forskere som holder på med fri grunnforskning, da 

denne gruppen antageligvis tradisjonelt sett ikke har jobbet med anvendte 

forskningsprosjekter, eller er vant til å søke tematiske utlysninger og kan gi perspektiver på 

tematisk forskning fra et annet ståsted enn forskere som er veldig vant til å søke tematiske 

programmer. 

 

Oppsummering 

Jeg har benyttet meg av semi-strukturerte intervjuer i oppgaven som jeg mener er den mest 

hensiktsmessige metoden for datainnsamling. Kvalitative forskningsmetoder er ikke et 

redskap for å si noe generelt, og må forstås i den konteksten datainnsamlingen foregår i. De 

kan allikevel peke på trender som kan utforskes videre ved bruk av andre kvalitative metoder, 

med bruk av andre metoder eller mer omfattende kvantitative metoder. Studien er meldt til 

NSD, og alle informantene ble gjort oppmerksom på sine rettigheter som informanter. Jeg har 

også drøftet noen aspekter ved metoden som er problematisk for dataene man får ved å 

intervjue. I det neste kapittelet skal jeg gjennomgå de observasjonene jeg gjorde i løpet av 

datainnsamlingsprosessen.  
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5 Empiriske observasjoner 

Dette kapittelet skal ta for seg de empiriske observasjonene jeg gjorde i datainnsamlingen. 

Kapittelet er strukturert i to seksjoner. Den første delen av kapittelet handler om hvordan 

søknaden i de forskjellige utlysningene til Forskningsrådet påvirker forskningen og 

forskningsarbeidet hos den enkelte forsker. Den andre seksjonen går mer spesifikt inn på 

hvordan dette virker forskjellig mellom frie og mer tematiske programmer. 

 

Denne seksjonen av oppgaven handler om de observasjonene jeg gjorde på generelt grunnlag 

i datainnsamlingen. Jeg spurte informantene mine om deres oppfatninger fra 

arbeidshverdagen deres som forskere, og hvordan de jobber spesifikt med søknader til 

Forskningsrådet.  

 

Å skrive søknader til Forskningsrådet har bidratt til forskjellige måter til forskningen og 

forskningsarbeidet, og dette vil på den ene siden påvirke forskningsinnholdet hos den enkelte 

forsker. Dette er viktig for å forstå hvordan kunnskapens karakter endres i møte med 

strukturer som ligger utenfor selve kunnskapsproduksjonen. Søknadsregimet bidrar også til 

oppfatninger blant forskere om hvordan virkemiddelapparatet er en viktig endringsaktør 

innenfor deres eget fagområde. Dette er også et perspektiv som er viktig fordi disse 

oppfatningene kan påvirke hvordan den enkelte forsker forholder seg til virkemiddelapparatet. 

 

Videre vil jeg analysere svarene ved å dele opp i datamaterialet jeg fikk fra informantene 

innenfor henholdsvis naturvitenskap og humaniora.  

5.1 Søknadens bidrag i naturvitenskap 

Hvordan påvirker søknaden forskning i naturvitenskap? 

Bredere nettverk 

Søknadene bidro med faglig utvikling på flere måter for forskerne innenfor det 

naturvitenskapelige området. Naturvitenskap generelt har problemstillinger som er 

internasjonale ved at de ofte er felles på tvers av landegrenser, og er preget av noen store navn 

som gjør seg bemerket innenfor sitt fag både nasjonalt og internasjonalt. Betydningen 

søknaden ga for å skape og opprettholde nettverk var noe som informantene understrekte at 
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var betydningsfullt. Et interessant trekk ved dette aspektet er at alder og ansiennitet her kan 

spille en rolle. Yngre forskere, som gjerne også er midlertidig ansatte, verdsatte dette. 

Søknaden bidro med en mulighet til å kontakte ’guruer’ eller relevante forskere som man 

ellers ikke ville kontaktet hadde det ikke vært for søknadsprosessene. 

 

”(…) Og da har man også en unnskyldning for å skrive litt eposter til noen gamle guruer og spørre - 

«Hei! Har du lyst til å samarbeide med meg hvis jeg får penger fra NFR?» (…) det bidrar til å gi deg et 

ekstra lite dytt og ta kontakt med folk som har skrevet artikler som du kanskje aldri har møtt eller andre 

ting.” (post.doc., naturviter) 

 

Søknaden gir med andre ord en mulighet for fremadstormende forskere tidlig i karrieren å 

kunne ta kontakt med andre forskere, gjerne også ledende forskere innenfor sitt fagområde for 

å kunne være med og delta i deres forskningsarbeid. Dette er det ikke sikkert hadde latt seg 

gjøre, eller hadde vært vanskeligere, dersom man ikke hadde hatt søknadsmulighetene. 

 

Nettverkene har også bidratt til å øke sannsynligheten for å kunne være med prosjekter 

senere. Etablerte forskere jeg snakket med som jobber internasjonalt har opp i løpet av 

karrieren med hjelp av Forskningsrådets søknader, fått muligheten til å være med på mindre 

deler av andre prosjekter på grunn av nettverket man at opparbeidet seg over tid. 

 

Søknadsskriving som kilde til nye idéer 

Søknadene kunne også bidra til å skape nye ideer. Dette hang i særlig sammen med 

nettverksbyggingen som skjedde i perioden med utviklingen av prosjektbeskrivelsen. Ideene 

kunne også komme som et resultat av et avslag på en søknad, hvor man kunne gå videre med 

ideen, men med betydelig redusert kapasitet - og ikke i den skalaen som man i utgangspunktet 

hadde søkt om. På en slik måte kunne man også bygge en ’track record’ til senere søknader 

for å få den opp på det nivået man i utgangspunktet ønsket prosjektet på. 

 

En del av forskningen som gjøres innenfor de naturvitenskapelige områdene er 

eksperimentbasert ved bruk av laboratorier. Laboratoriearbeid kan være svært kostbart, kan 

være ressurskrevende og vanskelig å koordinere. Søknadene kan derfor brukes som en måte å 

få ’samlet tankene’ for å kunne utføre disse eksperimentene.  

 

Vi må shippe utstyr, vi sender hundrevis av kilo med utstyr i flyfrakt en uke eller to i forkant. Det gjør 
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jo at det automatisk blir som å drive et større prosjekt, byggeprosjekt eller hva slags prosjekt det måtte 

være. (Professor, naturviter) 

 

Denne koordineringen mente vedkommende man uansett ville måtte gjøre uavhengig om man 

hadde fått sendt inn en søknad fra NFR tidligere, men søkningen til NFR gir en mulighet til å 

kunne koordinere denne type prosjekter også hvis man er mindre erfaren. Siden disse 

eksperimentene er såpass kostbare er det sjeldent man får innvilget hele den summen man 

søker på til NFR. En informant fortalte hvordan gruppen som søkte måtte revurdere prosjektet 

for å kunne fortsette å gjennomføre det, uten den helhetlige organiseringen av prosjektet.  

 

(…) Og det skjer som oftest at når vi ikke har fått penger, så har det kommet opp ideer som vi har 

kunnet gå videre med, uten at vi har fått den store finansieringen. Det ser jeg også på de 

Forskningsrådssøknadene vi har fått tidligere hvor vi gjør eksperimenter på et prosjekt vi søkte om, men 

med mye lavere ressurser. Vi har ingen stipendiater på det, men vi har en masterstudent og det blir et 

spleiselag mellom forskjellige grupper. Vi får realisert en tiendedel av det vi søkte om, men vi får 

allikevel gjort noe. Og hvis ikke vi hadde gjort det sånn, så hadde vi kanskje fortsatt i den gata der da. 

Så selv om jeg synes det er ’pain’ å skrive de søknadene, så ser jeg jo at i ettertid så manifesterer det seg 

til prosjekter selv om vi ikke får penger. (Professor, naturviter). 

 

Det skjer altså en kreativ prosess hvor man kan revurdere hvordan man tenker prosjektet på 

nytt når den blir avslått med den opprinnelige søknadssummen. 

 

Faglig oppdatering 

Søknadene bidro også til å holde forskerne faglig oppdatert. I arbeidet utformingen av 

søknadene bruker man en betydelig del på å gjennomgå litteraturen innenfor det området man 

sender inn søknad på, samt at man bruker mye tid på å sondere faget for prosjekter og ideer til 

nye prosjekter.  

 

En gang i uken pleier jeg å gå ned å lese tre andre artikler fra andre fagfelt også skriver jeg ned ideer fra 

disse. Så går jeg gjennom og ser om det er noen ideer som er gjennomførbare, så kan jeg se en og se at 

”Oi! Ja! Den kan funke!” (…) Jeg leser mye fysikk. Andre fagfelt innenfor fysikk. Kjemi. Men ikke 

biologi, for det skjønner jeg ikke. Leser også psykologi, sosiologi, IT-teknologi og andre fagfelt. Prøver 

å følge litt med. (Post.doc., naturviter) 

 

Søknadsprosessen gjorde at man kan holde seg oppdatert på, ikke bare eget, men også andre 

fagfelt som ligger ganske langt fra forskernes egne fagfelt, og hadde muligheten til å bruke 
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disse ideene i søknader man skulle sende inn på et senere tidspunkt. Dette gjorde at man 

kunne bruke ideer fra andre fagfelt på å spisse sine egne prosjekter og utbedre 

problemstillingen.  

 

Søknadens skjerpende effekt 

Den faglige oppdateringen bidro også til at man fikk skjerpet problemstillingen til å tilpasses 

den søknaden man skulle skrive. Hva skulle til for å få tilslag på de forskjellige 

søknadsområdene gjorde at noen hadde strategiske tilnærminger til å skrive søknaden. En 

informant fortalte at hun hadde sett på mulighetene innen ERC starting grants, og for å søke 

på disse måtte hun vise til forskning som ville være ’paradigmeskiftende’. Det var ikke like 

lett å forstå hva ’paradigmeskiftende’ betyr, i alle den tid et eksempel på paradigmeskiftende 

forskning er oppdagelsen av det heliosentriske verdensbildet av Kopernikus på 1600-tallet 

(Gilje & Skirbekk, 2001:169). Da legger ERC lista høyt for yngre forskere. Informanten 

mente at hun ikke hadde produsert nok artikler til å vise til en såkalt ’track record’, og søkte 

dermed mer strategisk på hva man kunne fått tilslag på. 

 

Jeg heiv meg rundt og skrev et nytt prosjekt som jeg tenkte at, ”okei, noe må være veldig 

gjennomførbart”, for jeg må jo publisere for å fortsette å jobbe som forsker, jeg må jo opprettholde en 

slags publikasjonsrate, men jeg vil også drive med noe veldig nytt og spennende som ingen andre har 

gjort. Både fordi det er morsomt og motiverende å holde på med, men også fordi de få jeg ser som får 

faste stillinger rundt omkring er de som klarer å etablere seg på noe helt eget og klarer å etablere seg som 

eksperter på sine nisjefelt (naturviter, post. doc.) 

 

Tid brukt på søknadene 

Et sentralt element i søknadsskrivingen er hvor mye tid forskere bruker på søknadene. 

Tidsbruksundersøkelsen (Ramberg, 2016) som jeg refererer til i kapittel tre, konkluderer med 

at forskere bruker forholdsvis lite tid på søknadsskrivingen, og at den tiden er vel anvendt. 

Hva tenker så informantene i min studie om det? Svaret er ikke entydig.  

 

Det er jo litt stress, da. Søknaden i seg selv er jo greit nok. Det er jo litt stress at man må søke og 

finansiere sin egen jobb som er litt stress. Ikke nødvendigvis søknaden i seg selv. Jeg synes ikke sånn 

utover det å rekke fristen og sånn. Men sånn er det jo med alt. Frister er jo stress, men det må man jo 

leve med til vanlig (post.doc. naturviter) 

 

Dette er nok det eksempelet fra mine informanter som var mest positiv til søknadene som er 
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skrevet. Vedkommende er en svært suksessfull, ung forsker som på intervjutidspunktet hadde 

fått svar på sin søknad som også var positiv. Ikke alle delte oppfatningen til vedkommende 

om at det var ’litt stress’ og var mer kritiske til tiden det tok å skrive søknader til 

Forskningsrådet. 

 

En annen problemstilling var også en forsker som mente man fikk for lite ”return on 

investment” når man søkte NFR. At noe av det negative og demotiverende med en søknad er 

”at man må jobbe så mye for å få så lite”. Forskeren er professor i et område som krever store 

ressurser og mye koordinasjon av post-doktorer og stipendiater for å gjøre forskningsarbeid 

tilknyttet et av få lokaler for eksperimenter i verden.  

 

Det tar så utrolig mye tid [søknadsprosessen]. Det er enorme forventninger i universitetssystemet. Jeg 

føler kanskje at det har tatt litt overhånd - man skal jo faktisk skal lande denne forskningen, ikke bare 

søke penger. Så, det som er utfordrende er å finne en balanse mellom søknadsskriving og reell 

forskning. (Professor, naturviter) 

 

Hovedutfordringen her er altså at forventningene om å søke eksterne midler gjør at man 

bruker så mye tid på det at man ikke får realisert ideene man egentlig sitter inne med. Jeg 

antok først at det derfor handla om at man kanskje kunne ta noen snarveier ved å enten 

overselge sin egen forskning, eller man gir litt slipp på integriteten, men at det heller var 

snakk om at man ikke kom ut av søknadsprosessen til å faktisk begynne å se på faktisk 

forskning. 

 

Integritet i forskningen 

Denne ’balansen’ kan bli et problem for enkelte. Søknadsprosessen kan utfordre integriteten 

til forskeren fordi man blir så desperat etter å tilegne seg noen midler at man tar snarveier for 

å komme frem til resultater som ser bedre og er mer entydige enn datamaterialet kan gi 

uttrykk for.  

 

Det jeg ville vært redd for hvis man har søkt om penger for å vise at noe innenfor næringslivet er 

fordelaktig enten den ene eller den andre veien så kan man jo bli fristet til å prøve å få resultatene til å 

være i tråd med satsingen for å få midler til neste gang man søker. Og det trenger jo ikke nødvendigvis 

være et uttalt ønske om å styre resultatene i en ønsket retning, Halvparten av oss som jobber i akademia 

er i midlertidige stillinger og vi er i en sårbar situasjon og jeg har ingen problemer med å se at enkelte 

kan synes det er fristende å slippe litt på den integriteten. De lar seg kanskje overbevise om å overdrive 
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eller underdrive visse funn (post.doc., naturvitenskap) 

 

Den høye graden av midlertidighet i akademia, konkurransen om få faste stillinger, og mange 

sterke insentiver knyttet til karriereløpet mente hun det er grunn til bekymring. Hun mente å 

ha sett hvordan dette foregår i praksis. 

 

Jeg har jo sett artikler innenfor enkelte fagfelt og [tenkt] «nei, det er jo ikke dette dine data viser» det er 

helt åpenbart når jeg ser på det. Her tenker jeg at «hm, her er det noen som har vært under sterkt press». 

Formelt sett har man en del rettigheter som arbeidstaker, men som midlertidig ansatt er man mer sårbar 

enn i en fast stilling. Kanskje du vil ha jobb videre, du er nederst på hakkerangen. Ja, kanskje bortsett 

fra masterstudenten. (post.doc., naturvitenskap) 

 

Lignende problemstillinger hørte jeg ikke om fra forskerne i seniorposisjoner. Her snakket 

man mer om strategisk søking som en form for ”window dressing”. Hos yngre forskere i 

midlertidige stillinger var det å få fast ansettelse en viktig begrunnelse for det meste av den 

faglige aktiviteten. Når man hadde fått fast stilling skulle mange av problemene man hadde i 

forbindelse med arbeidet opphøre, og derfor jobbet man blant annet med søknader til 

Forskningsrådet for å 1) kunne vise til at man har forsøkt å søke og 2) om man fikk tilslag og 

kunne vise til evnen å tiltrekke seg ekstern finansiering økte dette sjansen for å få fast stilling 

når man fikk muligheten til å søke om det. 

Hvordan oppfattes søknadsprosedyrene av forskere i naturvitenskap? 

Program-politikk 

Et annet aspekt som kom opp hos naturviterne var en bevissthet rundt ’populære’ politiske 

områder, altså fagområder hvor det er politisk begeistring rundt og noe politikere eller andre 

interessegrupper særlig ønsker å vise at man bryr seg om og er med på å utvikle. En professor 

uttrykte sin fortvilelse over dette slik: ”Det mest negative er det veldig programstyringen. At 

det er så smale ting at du tvinges til å tilpasse forskningen din til en enhver gjeldende tid 

gjeldene politiske vyer”. Vedkommende mente at man tvinges til å tilpasse sin forskning som 

er på noe helt annet enn det man egentlig er interessert i. Et eksempel var:  

 

Co2-fangst er vel det verste eksempelet på dette, hvor de nærmest pøste penger utover alle som kunne 

ha noe som helst tanke om hvordan man skal lagre Co2, slik at gud og hvermann kunne drive med 

akkurat det. Jeg skjønner jo at det er viktig klimamessig, samfunnsmessig og så videre, men det å slippe 
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ut så mye penger i et veldig smalt felt synes jeg er dårlig politikk. (professor, naturviter) 

 

Man har med andre ord forståelse for hvorfor man har denne typer forskningsprogrammer, og 

at det er nødvendig at man har tematiske og/eller anvendte programmer som kan bidra til å 

løse problemstillinger satt av noen andre enn forskere selv. Det vedkommende mener er mer 

problematisk er en ensretting i forskningsmiljøet som skader innholdet ved at man tvinges til 

å skifte fokus fra det feltet man egentlig er interessert i: 

 

Hvis vi skal ha et allsidig forskningsmiljø og universitets- og høgskolemiljø, så kan vi ikke bare drive 

med én ting. Eller to ting. Vi kan ikke bare drive med energi og sånn - vi må ha allsidig 

forskningsaktivitet i Norge. Vi er et lite land. For eksempel så har jo politikerne bestemt at vi skal ha 

10-15 universiteter, og vi kan jo ikke ha 10-15 universiteter som kun driver med havbruk og miljø, det 

blir også feil. (professor, naturviter) 

 

Det er et inntrykk av at forskningen i større grad enn tidligere blir politisk styrt og derfor også 

mer snever i mulighetene for å drive med en bestemt type forskning. Dette sammenfaller også 

med at søknadene til FRIPRO er økende, og derfor blir også tilslagsraten på de frie 

programmene lavere.  

 

De fleste jeg snakket med var ikke negative til tematisk styring gjennom programmer i seg 

selv. De fleste hadde forståelse for, som også sitatet viser over, at siden man er offentlig 

ansatte så skal også skattebetalere og deltakere i demokratiet få lov til å bestemme hva det 

skal forskes på. Det er heller et inntrykk flere har at forskere i for stor grad styres inn mot 

snevre områder. Jeg oppfattet det som det er her det blir en kollisjon mellom anvendt 

forskning og grunnforskning. 

 

Det er greit hvis du skal løse et konkret problem. Altså, hvis du skal ha et aktivt forskningsmiljø hvor 

helt nye og uventede konsepter skal utvikle velferden vil dette [snevre programmer] ha en negativ effekt 

på det. Det [snevre programmer] vil legge en demper på de kreative mulighetene på å finne nye ting. 

(Professor, naturviter) 

 

Det trekkes altså opp en linje hvor snevre programmer er greit dersom det brukes til anvendte 

formål, men hvor tematiske programmer er mer problematiske i områder man har mer 

grunnforskningsfokus.  
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Oppsummering 

For å summere opp, innenfor naturvitenskapene virker det som om søknadene er med å 

påvirke innenfor noen bestemte områder. Forskerne oppfatter det å skrive søknader generelt 

som krevende fordi det tar tid, men grad av hvor krevende det er varierer. Det virker som at 

yngre forskere har mindre problemer enn mer etablerte forskere med søknadsskrivingen. 

Naturviterne er opptatt av hvordan programmene i Forskningsrådet er utformet, og særlig de 

politiske prioriteringene som ligger til grunn. Videre skal jeg presentere hvordan 

informantene innenfor humaniora forholder seg til søknadsprosessen i Forskningsrådet. 

5.2 Søknadens bidrag i humaniora 

Hvordan påvirker søknaden forskning i humaniora? 

Søknadens skjerpende effekt 

Flere av informantene mente også at søknadsprosessen i alle programmene de hadde deltatt i, 

både frie og tematiske, bidro til å skjerpe problemstillingene i prosjektet. For å skulle få et 

konkurransefortrinn måtte man jobbe særlig med problemstillingen for å gjøre den relevant 

for fagområdet. Ved å kunne ”bryte ideer ned på papiret, virket de også helt geniale” 

(Professor, humanist). Med andre ord var selve skriveprosessen viktig for å se om man skulle 

gå videre i overgangen mellom tanke og tekst. Søknaden ga derfor muligheten til å bryte ting 

ned på papiret.  

 

Faglig oppdatering 

Flere informanter innenfor humaniora trakk frem litteraturgjennomgangen som kanskje den 

viktigste delen av søknadsarbeidet man fikk mest igjen for arbeidet. Litteraturgjennomgangen 

tvinger til å se på andre teoretikere, empiri eller andre fagområder man ikke ville sett på 

dersom man ikke hadde søkt de aktuelle programmene i NFR (eller andre typer programmer). 

 

Altså den [søknadsskrivingen] tvinger meg jo til å knytte meg an til det som skjer. Ellers ville jeg jo 

bare sittet i min egen tunnel med de teoretikerne jeg kjenner til. Det [litteraturgjennomgangen] får meg 

til å bre ut og få oversikt, og det tvinger meg til å få oversikt og spisse problemstillingen min. Det 

oppleves veldig morsomt. (Humanist, førsteamanuensis) 

 

I en travel arbeidshverdag med flere forskjellige gjøremål er det ikke sikkert man får den 
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muligheten man ønsker til å holde seg oppdatert på utviklingen innenfor sitt eget fagfelt, og 

også kunne se sin egen forskning og sine egne interesser i en kontekst av hva andre forskere 

på feltet gjør. Muligheten som søknaden gir er derfor å ta et par steg tilbake og se hvordan 

fagfeltet har utviklet seg de siste årene.  

 

Endringer i publikasjonsmønstre 

Flere humanister fortalte også om hvordan man hadde observert en endring i hvordan man 

publiserte de senere årene. Det hadde tidligere vært vanligere å publisere original forskning i 

store bøker og monografier, men har i stedet begynt å se at det ble vanligere å publisere 

artikler i stedet for. Denne formen å publisere var enklere og lettere enn hvis man skal 

publisere originale monografier. Å skrive en monografi er mer tidkrevende, og krever mer 

ressurser både intellektuelt og pengemessig. Å publisere artikler slår også bedre ut i 

tellekantsystemene ved at man får flere publikasjoner registrert, enn hvis man publiserer en 

stor monografi man har brukt flere år på. 

 

Publikasjonsmønstrene har endret seg slik at det har i mange tilfeller endret måten man publiserer 

forskning på. Nå publiserer man mange artikler hvor originaliteten er svært begrenset. Man skriver 

mindre monografier nå enn det man gjorde tidligere. Doktorgradsavhandlinger publisert som 

monografier var vanligere for en ti-femten år siden. Men nå er avhandlinger innenfor filosofi som regel 

en avhandling bestående av mange forskjellige artikler. Noen kaller det ‘polygrafi’, som står i 

motsetning til ‘monografi (...)Det handler heller om å kommentere hva andre forskere har skrevet. Og 

det er jo lettere også, kan du si. Det er lettere å publisere denne type forskning i artikler i motsetning til 

originale monografier.’ (Førsteamanuensis, humaniora) 

 

En annen informant også innenfor humaniora mente søknadene tok såpass med tid, at det ikke 

ville være tid til å skrive monografier i tillegg til å skulle sende inn søknader (og annet 

pliktarbeid). Vedkommende mente hun ble betydelig mindre produktiv i de semestrene hun 

brukte til å skrive søknader. Dette virket derimot til å være mer sammensatt enn å kun handle 

om søknader, slik at det også gjaldt undervisning, annen type formidling eller annen 

administrasjon.   

 

Tverrfaglighet og forskergrupper 

Et aspekt som kom opp i større grad hos humanistene enn hos naturviterne var fokuset på 

tverrfaglighet og det å jobbe med andre forskere. Krav om tverrfaglighet hadde flere 

konsekvenser for gjennomføringen og fokuset på forskningen hos den enkelte forsker endres 



55 

 

som følge av forsøk på tverrfaglig fokus i forskningen. Flere har blant annet vært vant til å 

arbeide alene med forskningen. I noen eksternfinansierte prosjekter måtte forskerne finne 

sammen i grupper 

 

Sånn generelt jobbet veldig mye alene med mine individuelle forskningsprosjekter, men er tilknyttet 

forskergrupper i et eksternt finansiert prosjekt for eksempel. Så forskergrupper er ikke noe som er så 

vanlig innenfor mitt fag. (Førsteamanuensis, humaniora) 

 

Hun var oppgitt over samarbeidsklimaet - hvordan man måtte jobbe med andre forskere som 

hadde forskjellige fokusområder. Vedkommende hadde jobbet på et forskningsinstitutt 

tidligere hvor alt var mer ”strømlinjeformet” i måten man arbeidet på, men dette førte til at 

man mer eller mindre vilkårlig ble satt sammen med kollegaer man ikke samarbeidet så godt 

med. 

 

Akkurat nå så sitter jeg med en søknad som er en sånn nordisk søknad hvor vi er en sånn 15 personer 

som skal skrive, og jeg synes det er helt forferdelig og utilfredsstillende. Jeg liker veldig godt å skrive 

mitt prosjekt alene, og at det er en del av en liten gjeng som er på sånn 5-6 personer. (Førsteamanuensis, 

humaniora) 

 

Hun forklarte videre at hun hadde et fruktbart samarbeid med en annen forskerkollega. De 

kjente hverandre fra før, og begge hadde stor forståelse for hverandres kunnskap på det temaet 

de skrev innenfor, men at de var ”fra noe forskjellig vitenskapsteoretiske tradisjoner”. Dette 

ble også tolket som å jobbe tverrfaglig, men ikke tverrfaglig i den forstand at det var to fra 

vidt forskjellige fagfelt som jobbet sammen.  

 

Noen forklarer også at det har blitt en dreining i systemet for hvordan man jobber med de 

forskjellige prosjektene. Siden man går over til tematisk forskning så har flere forskere funnet 

det nødvendig å gå sammen i grupper for å besvare søknadsbestillingene. 

 

Tidligere var det sånn at hver enkelt forsker satt for seg selv og skrev på sitt lille prosjekt. I dag så er det 

mer sånn at i større prosjekter så finner flere forskere sammen et tema. Nå er det blitt mer temabasert hvor 

NFR kan søke ut i fra temaer, som for eksempel klima, som også folk innenfor mitt fagområde kan søke 

på. (Førsteamanuensis, humaniora) 

 

Tverrfaglighet og samarbeid kunne også by på problemer på tvers av landegrenser. Hun 

forklarte også at hun hadde vært med i et prosjekt, finansiert av EU, under ’societal issues’-
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søylen i Horisont 2020.  

 

Jeg har vært med på et sånt prosjekt og skulle være med på fire artikler i året med tretten andre forskere 

altså forskere fra tretten andre land hvor vi skulle gjøre komparasjon av kvalitativt materiale fra de 

tretten andre landene som var innsamlet på forskjellige språk, og det skulle gjøres på ett månedsverk i 

året fordi pengene var spredt på så mange. Men altså, hva i all verden kan komme ut av det? Ja, du skal 

jo ha samling i hele Europa, og det er jo veldig kulturelt viktig. Men, altså, man snakker om at 

samarbeid er så fint fordi det utvider horisonten og sånn, men man kommer jo overhodet ikke dit fordi 

det handler jo bare om å prøve å finne et minste felles multiplum. Fordi man har jo liten tid. Det er jo 

helt absurd. (Førsteamanuensis, humaniora) 

 

Det som er interessant i dette tilfellet er at kombinasjonen av tid og grad av tverrkulturelt 

samarbeid påvirker forskningen negativt. En av grunnene til at man legger opp til tverrfaglig 

forskning er at man skal produsere ny original kunnskap. I tilfellet Horisont 2020, som 

kanskje er vel så mye er et spørsmål om europeisk integrasjon enn kunnskapsproduksjon, så 

bidrar det i stedet til at man lager forskning som blir et minste felles multiplum, hvor det er 

lite risikotagning i programmene. Det virker svært utfordrende å kunne jobbe tverrfaglig og 

eller utforske nye horisonter i kombinasjonen av ’kaoset’ som oppstår når man skal jobbe 

sammen, og når man har knapp tid.  

 

En annen informant tok opp den samme problematikken. Hun kunne bidra med internasjonale 

perspektiver som professor som har jobbet i utlandet i nasjoner med store 

forskningsbudsjetter, men jobber nå som professor ved UiO. 

 

Det vanskeligste for meg, og som jeg ser på som mest unikt her [i Norge] er vektleggingen på 

tverrfaglighet. Dette visste jeg fra før jeg kom gjennom en kollega, og det høres bra ut i prinsippet. Det 

er ikke slik at det alltid virker slik det skal. Tverrfaglighet har noe for seg, men det er vanskelig å vite 

hvordan det skal gjøres. (Professor, humaniora) 

 

Hun knyttet dette opp til at man i Norge, i Forskningsrådet, ikke har noen klar definisjon på 

tverrfaglighet. Derfor var det også veldig vanskelig å komme i gang med å utforme søknadene 

og skaffe seg et nødvendig nettverk for å sende inn søknadene til NFR. Hun hadde vært med 

på et prosjekt der hvor man jobber tverrfaglig. 

 

Jeg kom til Norge, og var tilknyttet et prosjekt hvor vi i stor grad skulle jobbe tverrfaglig. Og det var 

bare kaos. Det var veldig tverrfaglig, og vi hadde ikke så veldig mye til felles. Vi hadde ikke engang et 
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felles tema å jobbe med heller.  (Professor, humaniora) 

 

Når hun da også skulle skrive søknadene var det dermed veldig uklart hva tverrfaglighet 

innebar og hvordan det skulle bidra inn i forskningen. 

 

Jeg liker å lære, jeg jobber med tekst og flere forskjellige fagretninger. Men samtidig, alt jeg jobber 

med er ikke nødvendigvis relevant for alt det jeg gjør. Jeg tenker konstant på hvordan jeg skal klare å 

lage et prosjekt som er tverrfaglig - hvordan tverrfaglig? Kan jeg jobbe med en annen gren innenfor mitt 

eget fagfelt? Eller må jeg strekke ut en hånd til samfunnsvitenskapene eller de ’harde vitenskapene’? 

Det er ikke definert. (Professor, humaniora) 

 

Dette viser at finansieringsorganene faktisk i noen grad har lyktes i sitt fokus på 

tverrfaglighet. Spørsmålet er derimot om dette fører til høyere kvalitet på forskningen dersom 

man på den ene siden driver med forskning som gir svært lite risiko og hele tiden søker etter 

et minste felles multiplum i forskerkollegiet, eller at det er mer til forvirring når man utformer 

søknadene slik at man ikke helt vet hvor man skal ta det aktuelle prosjektet. Det virker også 

som søknadsprosessen er driver i endringer i hvordan fagområdene organiserer 

arbeidsmetode, ved at forskergrupper blir mer vanlig. 

Hvordan oppfattes søknadsprosedyrene innenfor humaniora? 

‘Kvantifisering’ av forskningen 

En informant mente at søkingen til NFR i seg selv bidrar til å ’kvantifisere forskningen’, at 

man gjennom søknader til forskningsprosjekter bidrar til økt konkurranse i sektoren hvor 

målet i seg selv blir å skaffe forskningsmidler.  

 

Det er jo et ledd i hele denne konkurransebiten i sektoren. Alt skal måles og veies, kan man ikke 

kvantifisere forskningen eller undervisningen så har det ikke noen verdi. Så for eksempel så er det et 

mål å få finansiering fra EU i seg selv, men det er mindre viktig hva slags tema det er, eller om det er 

relevant for andre typer forskning. Bare det å få finansiering fra EU er i seg selv sinnsykt bra uansett 

hvor stort eller lite det er. Sånn er det blitt siden det produseres så sinnsykt mye forskning, at det eneste 

som teller er hvor mye man har publisert, hvor man har publisert, hvor man er sitert, etc. Man teller 

kvaliteten. (Post.doc., humaniora) 

 

På grunn av økningen av forskning publisert mener hun det altså blir mindre viktig hva slags 

type forskning som blir gjennomført i seg selv. Man skaffer seg et omdømme basert på antall 
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tilslag fra EU eller fra NFR, eller andre finansieringsorganer. Hun kobler dette til at det er 

mindre overordnet teoretisk debatt innenfor det aktuelle fagområdet som hun jobber innenfor.  

 

Vektlegging av ”metafaktorer” 

Et aspekt som ble vektlagt som negativt for forskningen i forbindelse med søknadsprosessene 

var fokuset på det jeg vil kalle ’metafaktorer’ i forskningen. Med metafaktorer mener jeg ting 

som vektlegges i søknadsvurderingen som ikke har en direkte sammenheng med det faglige 

innholdet i søknaden. I dette spesifikke tilfellet var det særlig vektlegging av kjønnsbalanse i 

søknadene man anså som problematisk. 

 

Jeg tenker at (…) det kan hende [innvilgningene] blir mer styrt av en strategi som ikke nødvendigvis er 

den beste for forskningen, men at den tar andre forskningspolitiske hensyn som kjønnsbalanse, 

internasjonalisering og andre ting. Det er ikke alltid det gjør forskningen bedre, og det kommer an på 

prosjektet (Professor, humanist) 

 

Særlig dette med internasjonalisering kan være viktig i denne sammenhengen. Der 

naturvitenskapene ofte er internasjonale av natur siden problemstillingene er ’sentraliserte’ og 

studeres globalt - er ofte humanistenes fagtradisjoner mer ’lokale’, og er av mindre interessant 

karakter for et internasjonalt publikum og fagfeller. Informanten nevnt over hadde flere 

interesser innenfor sitt fagfelt, og hadde søkt til Forskningsrådet på bakgrunn av ulike typer 

prosjekter som også hadde ulik grad av internasjonalisering. Å knytte prosjektet opp mot 

internasjonale forskere og forskningsmiljø innenfor den ene søknaden var mye mer 

problematisk enn der andre, som hadde et mer internasjonalt fokus. Da ble det også mer 

relevant å skulle tilknytte seg internasjonale forskere.  

 

Altså, så langt så har jeg klart å beholde den entusiasmen ved at jeg har tenkt mer på problemstillinger og 

mindre på strategi. Jeg kjenner jo at med en gang jeg skal være kjempestrategisk eller lur, så blir det jo 

veldig mye kjipere å holde på med. (Professor, humanist) 

 

Ved å fokusere på problemstillingen i prosjektet klarte informanten å være entusiastisk i 

arbeidet, men mente det ville lønne seg å skrive mer ’strategiske’ søknader, hvor man da 

vektlegger denne typer ’metafaktorer’. At det ville være enklere å få tilslag dersom man satser 

på å få med de ’riktige’ kategoriene av folk, og være mer ’lur’ i søknadsskrivingen.  

 

Denne seksjonen har handlet om hvordan forskerne jeg intervjuet forholder seg til 
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utlysningene fra Forskningsrådet på generelt grunnlag. Den neste seksjonen tar for seg 

hvordan man forholder seg forskjellig til ulike typer søknader, nemlig frie og tematiske 

utlysninger. 

5.3 Frie og tematisk orienterte utlysninger 

Hvordan forholder forskerne seg forskjellig til søkning til frie midler og tematiske midler? På 

bakgrunn av forskjellig tilslagsrate i utlysningene kan man anta at forskerne søker seg til 

utlysninger som de reelt sett kan få finansiering fra, og hvor muligheten for å få finansiering 

fra er størst. Dette er en annen form for strategisk søkning i tillegg til det innholdsmessige i 

søknadene. Hva forskere søker på, og hvor mange som får tilslag kan gi oss en pekepinn på 

prestisjen som ligger i utlysningene. 

 

Når jeg spurte informantene om hva som kjennetegner deres fagfelt er svarene deres mer 

nyanserte enn hva som kommer frem av statistikken til de som søker forskningsrådets 

utlysninger. Se tabell 4 og 5: 

 

 

Tabell: Svar på hvorvidt fagfeltet kjennetegnes av fri eller tematisk forskning av 

informanter innen naturvitenskap. X = helt og Y = delvis 
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Tabell: Svar på hvorvidt fagfeltet kjennetegnes av fri eller tematisk forskning av 

informanter innen humaniora. X = helt og Y = delvis 

 

Av informantene var det fire forskere som ga uttrykk for at deres fagområder kjennetegnes 

helt og holdent av fri forskning, og at det ikke kjennetegnes noe av tematisk forskning i det 

hele tatt. Én av disse ga midlertidig uttrykk for at det kunne være mulig å gjøre det tematisk, 

men at vedkommende var usikker på hvordan det hadde skulle la seg gjøre i praksis.  

 

Jeg antok at innenfor de naturvitenskapelige fagene var man mer fleksibel til å søke på 

programmer med tematisk orientering fordi de tematiske programmene i større grad er 

tilpasset de naturvitenskapelige fagene. Forskjellen mellom fagområdene var det tre forskere 

innenfor de naturvitenskap, og én forsker innenfor humaniora som sa fagfeltene deres var 

utelukkende preget av fri forskning. Flere av programmene til NFR tar jo nærmest som 

utgangspunkt i naturvitenskapelig forskning i en eller annen form. For eksempel ville det vært 

overraskende om KLIMAFORSK, HAVBRUK eller PETROMAKS-programmene ikke 

hadde bevilget noen midler til naturvitenskapelige fag. Dette kan også handle om noen av de 

begrensningene som settes av den valgte metoden for oppgaven. Det er ikke sikkert mine 

informanter er helt og holdent representative i dette henseendet, da to av respondentene er i 

svært beslektede fagmiljøer som er svært teoretisk anlagt med liten direkte politisk interesse.  
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Noe annet som er overraskende er i hvilken grad informantene mener at deres eget fagområde 

er preget av tematisk orientert forskning uavhengig av tilhørighet til fagområde. Siden alle de 

spurte har søkt FRIPRO, og er ansatt ved UiO så viser dette at fagområdene er preget av 

tematisk forskning, og er noe som informantene hadde et bevisst forhold til. 

 

Alle de spurte informantene mener sitt respektive fagområde var preget først og fremst av den 

frie forskningen. Siden samtlige var ansatt eller hadde jobbet ved universitetet, og søkt 

FRIPRO-bevilgninger er ikke dette så overraskende. Derimot er det flere som mener sitt 

fagområde helt eller delvis også er preget av tematisk orientert forskning. Hvor mye som er 

tematisk forskning varierer, og er ofte knyttet til hvordan man strukturerer søknadene til for 

eksempel NFR. Et eksempel på hvordan fagområdet er innenfor tematisk orientert forskning 

handler om friheten til å utforme problemstillingen i et forskningsprosjekt, ved at man kan 

søke på tematisk orienterte programmer, men at problemstillingen man stiller er helt frie. 

Denne dynamikken forklarer en humanist innenfor en klassisk humanistisk disiplin slik: 

 

Det er fritt i den forstand at man selv søker forskningsråd og så videre, med egenutviklede 

forskningsspørsmål. Altså problemstillingen er forskerstyrt. Spørsmålet som stilles av forskere (…) 

altså det er ingen som driver med «bestillingsforskning» på et vis. Det er en dreining til at mer av 

forskningen er tematisk styrt, på grunn av større utenforliggende prosesser. (Humanist, 

førsteamanuensis) 

 

Vedkommende mente derfor at det skjer en utvikling hvor man går til mer tematisk orientert 

forskning, som gjøres av forskergrupper i stedet for at den enkelte forsker driver med sine 

prosjekter alene. Problemstillingene og forskningsspørsmålene er noe som forskere har 

muligheten til å utvikle fritt, men tendensen er at problemstillingene skal tilpasses innenfor 

tematisk pre-definerte rammer. Hva den enkelte forsker er faglig interessert i blir utformet 

som en problemstilling innenfor det tematiske feltet.  

 

Anerkjennelse på tilslag frie vs. tematiske programmer 

Om man som forsker skal søke på frie midler eller tematiske midler er også et spørsmål om 

anerkjennelsen de forskjellige typene finansieringskildene gir. Kollegial anerkjennelse er 

viktig med tanke på hvordan forskningssystemet er strukturert. Høy anerkjennelse fra sine 

kollegaer er viktig for å gjøre karriere i akademia. Jeg spurte informantene om hva som gir 

mest anerkjennelse av finansiering fra frie programmer eller fra tematiske programmer. Hva 
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jeg mener med anerkjennelse lot jeg stå åpent, men i noen intervjuer hvor det ble diskutert 

hva vi mener med det, så ble det definert som ga mest anerkjennelse mellom fagfellene. 

Svarene fordeler seg slik: 

 

 

Tabell: Svar på hvilken type programutlysninger som ga mest prestisje innenfor 

naturvitenskap 
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Tabell: Svar på hvilken type programutlysninger som ga mest prestisje innenfor 

humaniora 

 

Det mest slående resultatet når man sammenligner resultatene mellom hva fagområdene 

preges av og hva som gir mest attraktivitet er at de, med noen unntak er sammenfallende. 

Altså, for de fleste informantene har attraktiviteten til de forskjellige utlysningene en 

sammenheng med hvilke fagområder de selv mener sitt eget fagområde er preget av. Det er 

allikevel noen unntak. En informant innen naturvitenskap mente det ikke var noen forskjell på 

attraktiviteten mellom frie programmer og tematiske programmer, men innenfor 

vedkommendes fagfelt var det mulighet til å, i tillegg til å søke på FRINATEK, søke på et 

annet tematisk orientert program. Uavhengig av hvilket program man søkte på var det mulig å 

gjøre karriere på både frie programmer og tematiske programmer. Hun mente imidlertid at det 

i fagmiljøet ble snakket om at det var enklere å få tilslag på utlysninger i et tematisk program. 

Altså er det den eksterne finansieringen som derfor blir viktigst og at det ikke er noen 

forskjell i attraktiviteten i programmene, men samtidig snakker også fagmiljøene om hva som 

er enkelt og vanskelig - og vil dermed skille mellom noe som, subtilt, er viktigere enn det 

andre. 

 

Hva som bygger karriere var viktig for flere når man vurderte hva som er mest attraktivt. 

Hvor kan man få mer igjen når man får en ”track record”. En førsteamauensis forklarte det 

slik: 

 

Man vil helst få penger fra dem man kan få penger fra. Det er klart mer attraktivt å få penger fra frie 

programmer. I blant når man som forsker har fått et tematisk prosjekt er det som regel ganske mye 

frihet innenfor dette prosjektet. Men det finnes jo flere personer [på instituttet] som har vært veldig 

fremgangsrike på bakgrunn av tematiske prosjekter, hvor man da har holdt på med mer konkrete 

spørsmål. (Humanist, førsteamanuensis) 

 

Vedkommende var en av informantene som fravek i sammenhengen mellom hva fagområdet 

preges av og hva som gir mest prestisje. Det er allikevel mulig å bygge seg opp en karriere 

ved å søke på tematiske programmer. En annen informant innenfor humaniora mente også at å 

få tilslag gjennom ERC eller SFF var det mest attraktive. Det å få tilslag gjennom FRIPRO 

var ikke noe mer eller mindre attraktivt enn andre programmer. Ved å få ERC-tilslag så var 

man nærmest ’sikret’ en karriere innenfor akademia på grunn av den romslige finansieringen 

og hvor god søknaden må være for å kunne nå opp i konkurransen om å få midler. 
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Av naturviterne som mente midler tildelt fra den frie forskningen handlet det om friheten til å 

kunne få utforme sine egne problemstillinger og holde på med sitt eget prosjekt uten at noen 

andre skulle legge noen føringer på tematikken: 

 

De frie midlene er det som er kult å få. Det du har lyst til å gjøre og det som ligger hjertet ditt nærmest 

er alltid sånne midler. Alle programmidlene er tilpasset et bestemt program, ofte innenfor et ganske 

smalt felt. Du har jo alltids en samfunnsoppgave å ivareta og sånn, men å få midler som det ikke er 

føringer på, det gjør jo at man kan velge å gjøre det faglig aller mest interessante og potensielt det som 

gir de aller mest spennende og verdifulle resultatene. De frie midlene er nok det som henger høyest. 

(naturviter, professor) 

 

Her er det snakk om å få frie midler som er attraktivt og prestisjefylt for seg selv og sine egne 

faglige interesser. Vedkommende er også langt inn i karrieren i en seniorposisjon som 

professor og har ikke mange muligheter for flere karrieremessige opprykk. Jeg lurte derfor 

også på om det var noe som ble diskutert mellom vedkommendes kolleger: 

  

Anerkjennelse får man på grunnlag av hva man presterer enten det er med programmidler eller frie 

midler. Jeg har aldri tenkt på at det ene er mer verdt enn det andre. Det viktigste er å få penger inn. Uten 

eksterne midler har man knapt råd til papir og blyant. Det å skaffe eksterne midler gjør jo også at du, på 

grunn av dekningsbidrag og sånn gjør at instituttet holder det gående (naturviter, professor).  

 

 

Med andre ord, attraktiviteten mellom kolleger er knyttet til andre mekanismer enn hva slags 

eksterne midler man får tilslag på. Vi kom ikke nærmere inn på hva dette er, men det kan 

handle om hvilken type publikasjoner man får publisert i, hvor man er sitert og om man kan 

være prosjektleder eller andre relevante karrierefremmende tiltak.  

 

For de fleste av informantene var det derimot ikke én av utlysningene som var mer attraktivt 

enn den andre. I konkurransen om de knappe ressursene man har til rådighet var holdningen at 

hvis man klarte å tiltrekke seg midler var det bra for å i det hele tatt kunne utføre 

forskningsarbeidet. 

 

Organisering av fagmiljøer 

Noen informanter mente at en konsekvens av tematiske utlysninger bidro til å fragmentere 

fagmiljøene.  
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Hvis man går for langt ned i disse bindestrekene og man bare snakker med andre som holder på med det 

samme, så kan det være vi mister det overordnede fokuset for å se mekanismer på et overordnet nivå 

mellom forskjellige deler av samfunnet. Som gjelder uavhengig av tema. Og hvis det blir for mye 

tematisk orientert forskning så forsvinner nok kanskje den [overordnede] forskningen litt (post.doc. 

Humaniora) 

 

Med bindestreksforskning så menes det at det har blitt en så høy grad av spesialisering 

innenfor enkelte fagområder at det er vanskelig å orientere seg, utvikle og forstå overordnede 

tematikker og vanskeligere å utvikle teorier som spenner over alle disiplinene i fagområdene. 

Dette fenomenet virket det å være noe humanistene var mer opptatt av enn naturviterne. Dette 

kan ha en sammenheng med at naturvitenskapen er organisert på en annen måte. Naturviterne 

trakk heller frem at pengene akkumulerte seg på færre personer, og at dette var et trekk man 

hadde observert over tid. 

 

Man gir penger til få. Da er det ikke snakk om at de [bevilgerne] kjører noe risky business – jamfør 

«high risk, high gain». De velger et ’safet’ tema, og så er det opp til de [som får midlene] å fordele 

ressursene til sine studenter og samarbeidspartnere. Det er jo litt sånn at man har toppdivisjonen og så 

har man de som spiller i divisjonene nedenfor. Og jeg føler meg litt som om jeg spiller i andredivisjon. 

Førstedivisjon er kanskje de 5-10 % beste naturvitenskapsforskerne i Norge. Og de sitter jo ofte med 

veldig store forskningsgrupper. Og så styrer forskningsgruppelederne pengene til forskerne under seg, 

inkludert fulltids professorer. Se på de beste på Mat-Nat fakultetet slik som Nils Christian Stenseth; de 

har hatt så mange fremragende sentre og sånn. Ikke sant, gigantisk gruppe og masse penger, men det er 

Stenseth som bestemmer. Sammen med sine samarbeidspartnere. Så, et gigantisk miljø med masse gode 

folk, og ekstremt mye penger. (Professor, naturviter) 

 

Måten man organiserer endres dermed slik at det er enkeltforskere som sitter med større makt. 

Når vedkommende jobbet på 90-tallet organiserte man ikke miljøene på samme måten. Da var 

det etter informantens mening vanligere at flere satt med mer midler, slik at noen kunne gå 

etter ”helt ville ideer”. Disse var det ikke lenger rom for, da man i dag heller kjører mindre 

risikable prosjekter på færre forskere. 

 

Søkning til tematiske programmer vs. frie programmer 

Når jeg gikk inn i dette prosjektet hadde jeg som antagelse at de frie programmene blir 

oppfattet i større grad som prestisjefylte og at dette er noe man ønsker mer å søke på. 

Hypotesen var at prestisjen det er å få tildelt midler fra FRIPRO-ordningen eller lignende 
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ordninger, gjør at disse pengene vil være mer symboltunge enn andre type midler, som midler 

som er søkt fra tematisk orienterte programmer. 

 

Jeg hadde også en antagelse at man var mer positivt orientert til tematiske programmer 

innenfor de naturvitenskapelige fagene enn innenfor de humanistiske fagene. Den 

tradisjonelle koblingen til industrien, og lengre tradisjon for anvendt forskning styrker 

hypotesen om at man er mer tilbøyelig til å ville søke om penger fra mer tematisk rettede 

programmer.  

 

For de fleste informantene var det ikke så viktig eller prestisjefylt hvilke typer utlysninger 

man fikk penger fra. Det var heller viktigere at man fikk penger til å forske på i det hele tatt. 

Noen typer tematiske utlysninger peker seg nok ut, og det er utlysningene det er svært 

vanskelig å få tildelinger til, som ERC eller SFF. Dette handler nok om at det er en så 

knapphet på ressursene i systemet, så lenge man får tildelt midler er dette positivt i seg selv. 

Selv om man har tematiske utlysninger som i store programmer, så er det sjeldent disse når en 

innvilgelsesrate på over 25 %. Når tre av fire søknader fortsatt avvises så er det uansett 

vanskelig å få tildelt penger, enn om det ikke er så vanskelig som i en søknad til FRIPRO. 

 

Oppsummering 

Denne gjennomgangen av de empiriske observasjonene har jeg gjort på bakgrunn av alle 

intervjuene jeg har hatt med informantene. Det er flere viktige momenter å ta med videre. Den 

helt overordnede observasjonen jeg har tatt med meg er at utlysningene i Forskningsrådet 

påvirker forskningen og forskningsarbeidet. På bakgrunn av det teoretiske rammeverket og 

forskningsspørsmålene er det tre momenter jeg vil ta med videre i diskusjonen av 

observasjonene jeg har gjort i løpet av intervjuene. Dette handler om tilliten mellom forskere 

og samfunnet, hvordan får det utslag i utlysninger og søknader til Forskningsrådet. Om 

hvordan den enkelte forsker bygger karriere ved mer eller mindre strategisk bruk av 

utlysningene fra Forskningsrådet, og det handler om fagområdenes organisering, hvordan 

disse endres på bakgrunn av konkurransebaserte utlysninger. 
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6 Diskusjon 

Observasjonene jeg har gjort i løpet av datainnsamlingen viser at utlysninger til 

Forskningsrådet påvirker både hvordan forskere arbeider med forskning og hva slags 

forskning som blir produsert.  

6.1 Faglig organisering 

Fagfeltenes egenart 

Den faglige organiseringen er viktig for hvordan man gjennomfører forskningen. Som jeg 

skrev tidligere i oppgaven er måten naturvitenskap og humaniora organiserer seg og 

produserer kunnskap forskjellige. I de ‘harde’ vitenskapene er forskningsspørsmålene 

‘sentraliserte’, slik at problemstillingene og kunnskapsproduksjonen i stor grad må bygge på 

tidligere spesialkunnskap innenfor fagområdet for å kunne utvikles (Whitley, 1984). I de 

‘mykere’ vitenskapene er problemstillingene ‘lokale’, i den forstand at fagutviklingen i 

mindre grad må belage seg på spesialisert kunnskap fra tidligere studier for å kunne produsere 

ny kunnskap. Det er også en stor forskjell i grad av ressursavhengighet fagmiljøene har. 

 

I følge Kyvik (2015) er det fortsatt en forskjell i hvordan fagområdene er organisert i 

forskergrupper eller enkeltindivider. Det informantene jeg intervjuet fortalte meg er at dette er 

i endring. Der humanistene har tradisjonelt sett arbeidet individuelt og innenfor sin disiplin 

virker det å skje en vridning til at det blir vanligere å jobbe i forskergrupper også innenfor 

humaniora. Dette kan delvis skyldes utlysningene fra Forskningsrådet eller andre eksterne 

aktører. Sannsynligheten for å motta midler hvis man har tverrfaglige prosjekter øker ifølge 

informantene, noe som gjør at man nødvendigvis må organisere seg etter grupper. Et annet 

krav som bidrar til denne vridningen er hvis man søker midler fra EU, da det øker 

sannsynligheten for å få tilslag hvis man arbeider på tvers av landegrensene.  

 

Søknaden virker å også endre mønstrene i hvordan man organiserer formidlingen av fagene. 

En vridning til mer tematisk og konkurransebasert finansiering gjør at normen for publisering, 

særlig doktoravhandlinger, i humaniora forandres fra å publisere monografier til å publisere 

doktoravhandlinger som er skrevet som en artikkelsamling snarere enn en sammenhengende 

publikasjon. Dette kan ha en sammenheng med at kunnskapsproduksjonen også innenfor 

humaniora blir mer sentralisert og blir mer avhengige av en annen type kunnskap. For å gjøre 
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karriere i akademia er man mer avhengig av å knytte seg til sentrale personer som fungerer 

som såkalte ‘portvoktere’ (Becher og Trowler, 2001) innenfor sitt fagfelt siden 

forskningsmidlene konsentreres rundt enkelte svært gode forskere.  

 

I intervjuene med mine informanter virket ikke dette som var et like stort tema innenfor de 

naturvitenskapelige fagene. Innenfor de naturvitenskapelige fagene er det allerede vanlig å 

jobbe i forskergrupper, og jobbe med ‘sentraliserte’ problemstillinger på tvers av 

landegrensene. Det kan derfor diskuteres hvorvidt utlysningene i Forskningsrådet utlyses med 

et premiss der organisering av naturvitenskapelige fag er normen. Søknadsskrivingen var 

derimot viktig for å bygge nettverk, noe som kan være nyttig når man jobber i internasjonale 

miljøer og bruker søknaden som en måte å kontakte fagfeller på. 

 

Samtidig sier flere av informantene at søknadsprosessen gir en god mulighet til å lese seg opp 

på hva som er relevant innen sitt eget eller andres fagområder. Sånn sett motsier informantene 

seg selv i at man blir ensrettet i måten man forsker og organiserer fagområdene sine på. Dette 

har kanskje en sammenheng med informantutvalget mitt, da kritikken om 

‘bindestreksforskningen’ er noe som kommer opp i samtale om tematiske utlysninger, ikke 

nødvendigvis de frie utlysningene. Her er det da kanskje en forskjell på hvordan frie og 

tematiske utlysninger påvirker forskningen forskjellig, hvor den tematiske forskningen kan 

bidra til å forsterke ‘bindestreksforskningen’. 

 

Forskningsrådet skal også operere som en grenseorganisasjon (Guston, 2000) hvor 

fagutviklingen er drevet av forskere selv, en finansiør av forskning som kalles strategisk 

(Braun, 1998). De strategiske organisasjonene er på den ene siden drevet ‘bottom up’ fra 

forskerne selv som gjennom fagfellevurdering bestemmer hvem som får og ikke får 

finansiering. Samtidig er også disse organisasjonene preget av stor innflytelse fra myndigheter 

utenfor akademia, som organer for utførelse av regjeringens politikk (Skoie, 2005). Hvis dette 

ligger til grunn for formålet til Forskningsrådet så burde utlysningene som humanistene kan 

søke på også båret preg av å være mer tradisjonelle. Det som i stedet skjer er at man får en 

ensretting av hvordan fagmiljøene organiserer forskningen, og produksjonsmåten mellom 

fagmiljøene blir likere fagmiljøene organiserer seg, og kunnskapsproduksjonen mellom 

fagfeltene blir likere. Om dette er med på å øke eller svekke kvaliteten på forskningen må bli 

et spørsmål for senere forskning. 
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Det kan også stilles spørsmål om denne ‘ensrettingen’ i organisering av forskningen er reell 

innenfor alle typer fagområder. Det er en ganske stor forskjell mellom forskjellig typer 

disipliner innenfor de humanistiske fagene, hvor noen disipliner og grener nærmest er å regne 

for naturvitenskaper, mens andre er svært fortolkende - slik at den disiplinære organiseringen 

kan variere. Allikevel mener jeg funnene i denne oppgaven kan peke på en tendens i systemet. 

6.2 Karrierebygging og kredibilitet 

Det kan virke som det er en forskjell mellom informantene i hvordan man tilnærmer seg 

utlysningene på bakgrunn av hvor man selv er i karrieren. Informantene jeg snakket med som 

var yngre i midlertidige stillinger, eller som hadde fått faste stillinger for ikke så altfor lenge 

siden vektla dette som en motivasjon for hvordan man utformer søknader. Forskere som 

hadde vært i seniorposisjoner over lengre tid virket i større grad å vektlegge 

kunnskapsproduksjonen som en nytteverdi i, og for, seg selv. Dette kan ha to forklaringer. På 

den ene siden kan det handle om at forskere som er kommet i seniorposisjoner sitter 

‘tryggere’ og har muligheten til å vektlegge mer selvstendige tematiske prosjekter hvor 

sannsynligheten for å oppnå tilslag er lavere, men som vil være av større kunnskapsverdi for 

den enkelte forsker og forskerens oppfattede verdi for fagfeltet. Den andre forklaringen kan 

handle om at det har vært en endring i de institusjonelle forutsetningene forskere må arbeide 

under fra en ’generasjon’ til en annen. Tidligere har det kanskje ikke vært et like eksplisitt 

press å skulle prestere innenfor uttalte indikatormål som settes av institusjonen. Hvis man ser 

på økningen i tildelingene til tematiske programmer i kapittel tre kan dette indikere en mulig 

årsaksforklaring. Yngre forskere er muligens mer ’trent’ i et system der hvor det å bygge 

karriere gjør at terskelen for å søke tematiske programmer, og forholde seg mer strategisk til 

hvilken type kunnskap man skal produsere, er lavere. Dette er i tråd med resultatene fra 

Leisyte et.al. (2010) ved at yngre forskere kan synes å være mer fleksible i hvilke 

programmer man søker. 

 

Kredibilitetssyklus 

Kan man derfor si at eksternt finansiert forskning inngår i en kredibilitetssyklus? Min egen 

hypotese når jeg begynte med oppgaven var at ulike typer programmer ga forskjellig prestisje 

hos den enkelte forsker. Den lave innvilgelsesraten og de høye søkertallene til FRIPRO-

programmet kunne forklares av den høye prestisjen disse utlysningene ga, og en høyere 
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innvilgelsesrate og lavere søkertall kan forklare mindre prestisje for programmene hos 

fagmiljøene. I følge Latour og Woolgar (1986) er normsystemet som bygger kredibilitet og 

rykte hos forskere basert på forskjellige typer mekanismer. Gjennom fagfellevurderte 

publiseringer i viktige tidsskrifter, siteringer og andre mekanismer bygger forskere opp sitt 

rykte og sin kredibilitet i systemet, som igjen blir en selvforsterkende effekt. I denne 

’kredibilitetssyklusen’ finner vi også finansiering av prosjekter. Funnene mine kan derimot 

indikere at for humanister og naturvitere ved UiO er denne kredibiliteten ikke nødvendigvis 

knyttet til type utlysning, men at kredibiliteten heller er knyttet til å få tilslag på utlysningene i 

det hele tatt. 

 

Benner og Sandström (2000) fremholder at det å få ekstern finansiering gir økt prestisje for 

forskeren. Etter intervjuene med informantene ønsker jeg å nyansere denne påstanden og 

påstå at dette nødvendigvis ikke er tilfelle. Da jeg snakket med informantene var det svært få 

som mente at noen typer finansieringer ga mer prestisje enn andre. Det var heller viktigere for 

forskerne å få penger i det hele tatt - uavhengig om disse midlene var FRIPRO-midler eller 

midler fra ordninger som var tematisk orienterte. Det er imidlertid svært få utlysninger som er 

viktigere å få enn andre. Utlysningene som kom opp som svært prestisjefylte var tilslag på 

ERC- eller SFF-midlene, som er veldig generøse og langsiktige. Ellers virker det viktigste å 

være å ha midler å forske for. 

 

Strategisk søking 

Resultatene fra mine intervjuer kan vise at forskere ikke er strategiske nok. De som lykkes i 

programmene til NFR er de kreative forskerne som klarer å argumentere for at et program 

skal passe inn i deres spesifikke område og bygger sin kredibilitet rundt tilslag på 

utlysningene. Dette fører til at vi får en ‘Matteus-effekt’ i forskningen, hvor eliteforskere har 

lettere for å få mer penger fra eksterne finansiører, mens forskere som ikke forholder seg 

strategisk til utlysningene fra NFR kan oppleve å få lavere tilslagsprosent på sine søknader. 

Matteus-effekten kan være problematisk ved at tematikken i forskningen blir sementert inn i 

noen fagområder, og at det gis for lite rom til risikabel i for eksempel SFFene (Borlaug, 

2016). Institusjonaliseringen av kredibiliteten i forskningssystemet gjør også at Matteus-

effekten blir problematisk. I den tid kredibilitet fremmer karrierer gjør også Matteus-effekten 

at allerede svært kredible forskere, som får rollen som portvoktere, får mer kredibilitet, selv 

om uerfarne og mindre kredible forskere er vel så delaktige i forskningsprosessen (Merton, 
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1988).  

 

Det kan tenkes at Matteus-effekten også påvirker forskningen på en positiv måte. Den er jo 

også et resultat av at dyktige forskere har akkumulert store forskningsmidler, klarer å etablere 

forskningsgrupper og får muligheten til å finansiere yngre forskere.  

 

Window dressing og yngre forskere 

Dette gjør også at sjansene for ”window dressing” er større hos yngre forskere, med den fare 

for at man kan miste integriteten i forskningsarbeidet på grunn av presset om å skulle oppnå 

resultater tidlig i karrieren, som igjen vil øke sjansene for faste ansettelser. Dette er en 

utfordring rundt den sosiale kontrakten som Guston (2000) peker på. Han peker som nevnt i 

kapittel to på to hovedutfordringer for den sosiale kontrakten: eksterne interessenter i 

forskningen og at forskningen ikke er samfunnsrelevant nok. I tillegg kan man på bakgrunn 

av resultatene peke en tredje utfordring for den sosiale, den interne integriteten. På den ene 

siden kan det være problematisk hvis forskere ikke klarer å produsere den riktige kunnskapen, 

på den annen side kan det oppstå problemer for den sosiale kontrakten dersom politikere ikke 

gir nødvendige ressurser for å utføre forskningen, men da i tillegg også en tredje utfordring 

hvor de knappe ressursene som går til forskning gjør at forskere tar snarveier for å hevde seg i 

konkurransen. Dette skaper utfordringer for hvorvidt folk stoler på forskning og mister tilliten 

til forskere. Her er kanskje særlig yngre forskere særlig utsatt fordi konkurransen om å oppnå 

stabile, faste stillinger og konkurransen om å skaffe den nødvendige ’kredibiliteten’ er 

hardere enn hos andre akademikere. Alle de yngre forskerne jeg snakket med i løpet av 

datainnsamlingsprosessen snakket om hvor viktig det var å oppnå fast stilling, og det kan 

virke som det er noe yngre akademikere er svært opptatt av. En informant sa også at 

vedkommende hadde sett noen steder at datamaterialet ikke samsvarte med konklusjonen en 

annen forsker hadde tatt, noe som er problematisk for fagmiljøet og den enkelte forsker, men 

også i ytterste konsekvens for legitimiteten til forskningen i samfunnet. Dette peker på hva 

Sigl (2015) viser ved at yngre forskere innenfor livsvitenskapene tar mindre risiko i 

forskningsprosjektene sine, da dette er blitt synonymt med å ta karriererisiko. Hvis man feiler 

i sine eksperimenter ’forplanter’ dette seg til senere slik at man blir mindre produktiv og har 

mindre å vise til når man skal vurderes til fast stilling. En yngre informant jeg snakket med sa 

også at hun brukte disse  
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6.3 Mindre tillit i systemet? 

For hva utgjør kreftene som gjør at systemet er strukturert på den måten som det er? Systemer 

slik som Etzkowitz (2000; 2008) peker på gjennom Triple Helix-rammeverket, Gibbons 

(1994; Lente & Hessels, 2008) med ‘Mode 2’ kunnskapsproduksjon eller Guston (2000) med 

den sosiale kontrakten, er alle eksempler som viser mindre tillit i systemet til at akademia 

klarer å styre seg selv, og følgelig må reformere sektoren for å øke sin kontroll og innflytelse 

på hva forskningsmidlene brukes til. Dermed er det også en viss spenning mellom 

akademikere og myndigheter i spørsmålet om hvordan man skal styre forskningsmidlene. Er 

denne spenningen et resultat av en svekkelse av den sosiale kontrakten mellom forskere og 

myndighetene, eller er det en styrking av den samme sosiale kontrakten? 

 

Forskningssystemet har vokst jevnlig i etterkrigstiden etter at utdanningsinstitusjonene åpnet 

seg for flere studenter, og vi har fått en overgang til et samfunn hvor arbeidsgivere har behov 

for høyt utdannet arbeidskraft (Etzkowitz, 2000) Forskningssystemet har også blitt utsatt for 

økende administrasjon (Kunnskapsdepartementet, 2017), og det er en økning i ressurser som 

er øremerket tematisk orienterte programmer.  

 

Den generelle veksten vi har sett i midler til FoU-formål kan på den ene siden tolkes som en 

styrking av den sosiale kontrakten mellom forskere og myndigheter. En økning i ressurser til 

FoU må tolkes som om det er viktig for myndighetene at det blir en økt produksjon av 

kunnskap. Det betyr også at forskning er noe politikere får politisk kapital på. I Norge er den 

offentlige finansieringen av FoU forholdsvis raus, med en stor grad av grunnfinansiering til 

utdanningsinstitusjonene, og en mindre andel som bevilges er resultatorienterte. Dette står i 

kontrast til for eksempel Sverige (Öquist & Benner, 2015) og England (Leisyte et.al., 2010) 

hvor grunnfinansieringen av utdanningsinstitusjonene er betydelig mindre, og den største 

andelen av finansieringen er resultatbasert, eksterne forskningsmidler, eller høye 

studieavgifter. 

 

Det er allikevel vanskelig å komme unna at en økning til tematisk orientert forskning er en 

form for mistillitserklæring ovenfor sektoren når man ser behovet for å styre 

forskningsfokuset i en viss retning. At man skal finansiere tematisk forskning tas i mot 

forskjellig fra informantene. Noen er svært skeptiske til denne formen for å styre forskningen 

tematisk med den begrunnelse at det senker kvaliteten på forskningen generelt. Samtidig ser 
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vi også av tallene at innvilgelsesraten i Store programmer hos Forskningsrådet er høyere enn i 

FRIPRO, men man ligger fortsatt på en innvilgelsesrate på 25 %, som må anses for å være en 

lav rate. Dette viser at konkurransen fortsatt er høy. 

 

Jeg tør allikevel ikke trekke bastante konklusjoner på bakgrunn av datagrunnlaget fra 

forskerne jeg intervjuet. For det første hadde alle søkt FRIPRO-ordningen i løpet av 2016, 

hvilke betyr at informantene sannsynligvis ikke søkte mer industrinære, tematiske og/eller 

anvendte utlysninger det gjeldende året. Flere av informantene, og særlig informantene i 

seniorposisjoner har tidligere søkt på tematiske utlysninger, eller fått midler for å gjøre 

anvendt forskning. Informantene tilhører fagområder som tradisjonelt sett har jobbet med fri 

grunnforskning, og ikke vært tungt inne i anvendt forskning. Her kunne også svarene vært 

forskjellig enn om jeg hadde intervjuet informanter innen fagområder som medisin eller 

teknologiske fag. I tillegg er også forskerne ansatt ved UiO, som er et av Norges største og 

grunnforskningspregede universitet og som har et normsystem som kan være ulikt andre 

høyere utdanningsinstitusjoner med en annen fagprofil enn UiO.  

 

Spenningen som oppstår mellom forskerne og myndighetene kan tilskrives institusjons-

spesifikke normer. Det å være forsker ved UiO kan gi en særlig følelse av å skulle være i en 

slags opposisjon til systemet når man er særlig uavhengig forsker i et system som er bygget 

opp rundt ideen om å være en motvekt i samfunnet. Det er en slags ’resiliens’ i 

forskersamfunnet som kan tilskrives de normene som preger UiO som institusjon. UiO er en 

dominerende aktør, sammen med andre store institusjoner i Norge, på å hente inn midler fra 

eksterne organisasjoner som NFR og EU (Kunnskapsdepartementet, 2016). UiO ligger 

derimot noe bak når det kommer til innhenting av midler fra tematiske programmer. Det er 

her disse normene kommer til uttrykk. Flere av mine informanter, og særlig forskere innenfor 

særlig teoretiske fag, mener man ikke kan søke om midler fra tematiske programmer som 

Forskningsrådet har fordi de selv mener programmene ikke passer dere egne fagprofil. 
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7 Konklusjon 

Jeg begynte denne oppgaven med å stille følgende forskningsspørsmål: Hvordan påvirker 

utlysninger fra Norges forskningsråd forskning? Hvordan påvirker det forskningsarbeidet? 

Som jeg har diskutert i det foregående kapittelet påvirker utlysninger i Forskningsrådet 

forskningen på flere måter. Forskere responderer på utlysningene på forskjellige måter, slik at 

det påvirker både kunnskapsproduksjonen og hvordan fagmiljøene organiserer seg. Denne 

oppgaven har forsøkt å belyse hvordan konkurransebasert finansiering av forskning påvirker 

forskningen innholdsmessig og hvordan det påvirker forskningsprosessen. Jeg har brukt 

utlysninger fra Forskningsrådet som empirisk grunnlag gjennom intervjuer av forskere som 

har søkt midler fra Forskningsrådet i 2016. 

7.1 Mellom samfunnsansvar og frihet? 

Oppgaven har så langt vist at det spiller liten prestisjemessig rolle for forskerne selv hvilke 

typer utlysninger man får finansiering fra. Penger er det viktigste for i det hele tatt å få forske 

er det som oppfattes som attraktivt, og det er romsligheten i disse midlene som er mest 

avgjørende for attraktiviteten. Det kan også virke som utlysningene bidrar til å tvinge 

fagmiljøene inn i en slags ensretting i produksjon av kunnskap ved at det blir vanligere med 

såkalte ’sentraliserte’ problemstillinger. Disse er vanligst innenfor de naturvitenskapelige 

fagene, men blir også vanligere innenfor de humanistiske fagene ved at forskere begynner å 

organisere arbeidet gjennom forskergrupper i stedet for å jobbe med forskningsprosjekter 

individuelt. Det er også blitt vanligere å publisere artikler i stedet for monografier. En 

bekymring for denne utviklingen er at man blir mindre kreativ og original i forskningen, fordi 

man må lene seg på hva andre har forsket på tidligere, og ta utgangspunkt i disse fremfor å 

kunne gjøre det på sin egne måte. Yngre forskere virker dessuten å være fleksible når de skal 

vurdere tematikken til sine forskerprosjekter i større grad enn sine eldre, mer etablerte 

kollegaer er. Dette virker å være koblet opp mot konkurransen om å få de få faste stillingene, 

hvor et viktig premiss for å bli ansatt er hvor flink man er til å tiltrekke seg ekstern 

finansiering. En bekymring er at konsekvensene av dette er at integriteten i forskningen 

svekkes ved at unge forskere tar snarveier i å tolke datamaterialet sitt slik at resultatene er 

fremstilt mer interessante enn de egentlig er. 

 

Intervjuene viste at forskere må forholde seg til flere kontekster samtidig. Disse kontekstene 
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er det som gjør opp Triple Helix-rammeverket (Etzkowitz, 2000). Ved universitetet skal 

forskerne rette seg etter reglene som er satt sentralt ved universitetet, sitt fakultet eller 

institutt, hva gjelder søkning til ekstern finansiering, lokale publiseringsmål eller følge 

undervisningsplaner. Den andre konteksten man skal forholde seg til er forskjellige 

grenseorganisasjonene. I denne oppgaven har det i hovedsak dreid seg om NFR, men dette 

kan også være EU eller andre organisasjoner som opererer i grensen mellom akademia og 

samfunnet. Det er i grenseorganisasjonene forskerne kommer i kontakt med myndighetene, 

eller andre stakeholders i forskningssektoren som for eksempel industri. Politiske 

prioriteringer innenfor et bestemt fagområde blir mest synlige når man er i kontakt med disse 

grenseorganisasjonene. Den tredje konteksten forskerne må forholde seg til er den kollegiale 

konteksten. Den kollegiale konteksten handler om de normene og interne vitenskapsinterne 

forholdene man må forholde seg til.  

 

I Triple Helix-rammeverket bruker man begreper som trilaterale nettverk og 

grenseorganisasjoner. Spørsmålet er i hvor stor grad disse nettverkene klarer å snakke 

sammen, eller om de opererer med forskjellige normsystemer og regelverk, hvilket til slutt 

fører til at forskere må forholde seg til mange forskjellige ’virkeligheter’. Politikere bryr seg 

om hvor mye man henter inn fra EU, og ønsker å bruke dette som en indikator på god 

finansiering, men samtidig er det som gir anerkjennelse innenfor fagområde ikke 

nødvendigvis hvor du har hentet pengene fra, men heller i hvilke tidsskrift man publiserer i, 

og i hvilken grad forskningen kan sies å være original. Fra forskerperspektivet kan man jo 

spørre seg om Triple Helix egentlig finnes om enn bare som en interessekamp mellom flere 

aktører.  

 

Oppgaven har drøftet hvordan forskere forholder seg til konkurransebaserte utlysninger. 

Produktivitetskommisjonen argumenterer for at samfunnet har behov for mer av den frie 

grunnforskningen, og kun satse på tematiske områder som Norge allerede er gode på. I følge 

Produktivitetskommisjonen vil en større satsing på tematiske områder føre til at den generelle 

forskningskvaliteten synker. Hvis vi betrakter forholdet mellom forskere og myndigheter for å 

utøve en slags sosial kontrakt går dette ansvaret begge veier. I følge Daniel Sarewitz (2016) 

derimot må forskere selv ta et større ansvar for å ikke gjøre seg uvesentlige for hva samfunnet 

har behov for, og advarer om at akademia vil miste troverdigheten dersom man ikke gjør 

relevant forskning som samfunnet vil ha. Forskere har kanskje også et ansvar å være mer 
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strategiske og tenke hvordan kan forskningen gjøres relevant, ikke bare for fagets egne del, 

men også for at samfunnet skal nyte godt av det. Funnene i oppgaven viser at det er grunn til 

bekymring for forskeres evne til å fremstille resultater som står i stil med datagrunnlaget til 

den enkelte forsker. Den økende konkurransen om faste stillinger kan tvinge yngre forskere i 

akademia, til å ty til såkalt ’window dressing’ for å tiltrekke seg finansiering, og pynte på 

resultatene slik at man kan etablere en ’track record’ å vise til for senere å kunne få jobb. 

 

Tilliten mellom akademia og samfunnet kan sakte brytes ned av mange små uredelige 

enkelttilfeller, og det bør være forskeres ansvar å sørge for at man er redelig i sitt arbeid. Å 

opprettholde integriteten i forskningen er viktig for at vi skulle klare å opprettholde tilliten 

mellom de som produserer kunnskapen, og de som på et eller annet nivå benytter seg av den. 

De fleste forskere jeg snakket med hadde ikke har noen problemer med å søke tematiske 

programmer fra Forskningsrådet, og det viktigste er å få penger til å få utføre sine egen 

forskning og realisert sine egne idéer. I så måte kan også funnene i denne oppgaven anses 

som en nyansering av standpunktet Produktivitetskommisjonen tar med hensyn til den 

tematiske forskningen. Satsing på tematisk forskning er ikke nødvendigvis noe problem, fordi 

forskerne selv kan være kreative å søke på utlysningene. Datamaterialet viser at de fleste 

forskerne har mulighet til å søke på tematiske programmer i forskningsrådet, og følgelig ikke 

søker på disse fordi man heller ønsker å jobbe med egne problemstillinger. Problemet er 

kanskje heller derfor at kulturen for å søke på tematiske midler er svakere hos forskerne selv.  

 

Forskningsrådet har her et viktig ansvar som et såkalt ”strategisk finansieringsorgan” (Braun, 

1998) for å sørge for at den sosiale kontrakten er sterk. Rollen til Forskningsrådet blir ikke 

kun å iverksette den politikken som folkevalgte har bestemt, men også å ivareta de 

mekanismene som forskersamfunnet bruker for å regulere seg selv.   

 

Tittelen på denne oppgaven foreslår at det er en motsetning mellom frihet i forskningen og et 

ansvar som den enkelte forsker har ovenfor samfunnet til å produsere kunnskap av verdi. 

Dette er en posisjon som kan virke logisk når man begynner et prosjekt som min 

masteroppgave har vært, og hvis man følger det offentlige ordskiftet om tematikken. Dette 

bør imidlertid ikke være motstridende interesser. Konkurranseutsetting av forskningsmidler 

endrer hva det forskes på, og at det styres i en spesifikk tematisk retning gjør at vi forsker på 

det samfunnet er opptatt av. Jeg argumenterer ikke for at all forskning skal 
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konkurranseutsettes og bestemmes tematisk. Det bør være rom for den romslige, frie 

grunnforskningen hvor man kan oppsøke ’ville ideer’. Akademia må derimot passe på å ikke 

trekke seg inn i elfenbenstårnet, og ha et ansvar for å være relevant. I debatten er det også 

svært viktig at man opprettholder en tillit til forskere for å få muligheten til å tenke nytt, og 

langsiktig. 

 

Jeg er opptatt av forskningspolitikk fordi etter min mening er kunnskapsproduksjon selve 

fundamentet av hva vårt samfunn og økonomi er bygget på. Kunnskap man kan stole på er 

viktig for at samfunnet skal kunne klare å utvikle ny teknologi, kunnskap er viktig for å 

utjevne sosiale forskjeller og kunnskap er viktig for å styrke demokratiet. Skal dette skje er vi 

også avhengig av å ha et samfunn der folk har tillit til hverandre. I skrivende stund ruller den 

nyvalgte presidenten av USA, Donald J. Trump, ut sitt første foreslåtte statsbudsjett i sin 

presidentperiode. Her er det foreslått kutt hos forskjellige forskningsaktører i milliardklassen. 

I dollar (Achenbach & Sun, 2017). Tillit er samfunnets bærebjelke, og om denne tilliten tæres 

ned eller bryter sammen fører dette til et svakere samfunn, hvor mørkere mer ekstreme krefter 

slipper til. Derfor må vi ha en forskningspolitikk som bidrar til redelig forskning med 

resultater som folk kan stole på. Kunnskap er her en av de aller viktigste nøklene for å sikre 

tillit. På denne måten håper jeg denne oppgaven kan være et lite bidrag. 
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