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Samfunnet næres og styrkes av den aka-
demiske friheten og må derfor respektere 
og verne den. 

Bakteppet er kjent for de leste: Stats-
råd Per Sandbergs utalelser til Bergens 
Tidende tolkes som forsøk på å styre 
forskning i retning av ønsket politikk, 
statsråd Sylvi Listhaug bebreides for å for-
vrenge en konkret undersøkelse om min-
dreårige asylsøkere til inntekt for sit eget 
syn, og statsråd Monica Mælands avfeier 
en forskers faglige kritikk av utøvelsen av 
statlig eierskap som «teoretiske og akade-
miske øvelser» (Aftenposten 17. april). Det 
er all grunn til å styrke bevisstheten om 
hvor viktig det er å hegne om forsknin-
gens uavhengighet og betydning i et vel-
fungerende demokrati.  

Etiske retningslinjer

Forskere må kunne følge sine egne ideer, 
og de må kunne frit gi utrykk for sine 
faglige synspunkter. Dete er sentrale ele-
menter i akademisk frihet. Forskere skal 
også stå frit til å publisere og formidle 
forskningsresultater som er ubehagelige 
for myndighetene, uten å bli refset eller 
strafet for det. Dete prinsippet er nedfelt 
i de etiske retningslinjene for den norske 
statstjenesten. Her står å lese: «De ansate 
[ved universiteter, høyskoler og fors-
kningsinstitusjoner] har dessuten, i kraft 

av sin stilling, forsknings- og formidlings-
plikt, og har dermed ret og plikt til å gjø-
re forskningsresultatene kjent, også der-
som de strider mot vedtat politikk.» 

Konsekvenser av kunnskap

Denne formuleringen springer ut av 
prinsippet om maktfordeling, som et-
hvert moderne demokrati er tuftet på. I 
tillegg til den formelle maktfordelingen 
i staten har vi en fri og uavhengig presse 
og frie og uavhengige universiteter som 
skal ha et kritisk og årvåkent blikk på 
samfunnsinstitusjoner og maktstruktu-
rer. Gjennom dete kritiske blikket skal 
universiteter og høgskoler bidra til kva-
litet i samfunnets institusjoner og sty-
ring. Forskerne skal ha ret til å bringe 
sin faglige kunnskap inn i den politiske 
debaten og peke på det de mener er sam-
funnsmessige konsekvenser av den kunn-
skapen de har.

Objektivitet og tvil

Dete betyr ikke at forskerne alltid har de 
rete konklusjonene eller er hevet over 
kritikk. De kan selvsagt kritiseres for svikt 
i kvalitet eller mangel på objektivitet. 
Men det er en farlig grense som krysses 
når politikere eller myndigheter forsø-
ker å vri forskningen, eller resultatene av 
denne, i retning av politiske mål. Dete 
rokker ved det kunnskapsmessige fotfes-
tet som all politikk må ha. Forsknings-
basert kunnskap er som et kart: Det er 
et kollektivt gode som alle – også politi-
kerne – kan benyte seg av og navigere i. 
Dersom dete kartet forvrenges i forkant 
eller eterkant, kan politikken raskt hava-
rere. Og hva med forskningen selv? Opp-
står det tvil om dens uavhengighet vil det 
også sås tvil om dens konklusjoner og 
derved dens verdi. 

Knebling av forskning

Akademisk frihet – denne feteren av 
ytringsfriheten – er fraværende i land 
med totalitære eller autoritære regimer, 
men er også under betydelig press i land 
vi liker å sammenligne oss med. Det er in-
tet mindre enn oppsiktsvekkende at det i 
Storbritannia nå diskuteres å innføre en 
endring i lovverket som i praksis vil kne-
ble akademikere som har inansiering fra 
det ofentlige. Et eksempel: Forskere som 
undersøker sammenhengen mellom 
overvekt og forbruk av sukkerholdige 
drikker, vil være avskåret fra å bruke re-
sultatene til å kritisere gjeldende lovverk 
eller politikk. The Guardian skriver: «Un-
less government oicials make a major 
U-Turn in the next few days, many British 
scientists will soon be blocked from spea-
king out on key issues afecting the UK – 
from climate change to embryo research 
and from animal experiments to lood 
defences».

Lite vern i Norge

Det beste vernet for den akademiske fri-
heten er bevisstheten om dens betyd-
ning. Men lere land har lagt et ekstra 
vern i sit lovverk. I New Zealand er uni-

Fremmedordet i overskriften 
innes ikke i korrekt norsk, 
men på enkelte fagfolks stam-
mespråk inner vi verbet pre-
dikere i betydningen forutsi, 
spå. Det bør ikke forveksles 
med det let ironiske å predi-
ke, som betyr å forelese, holde 
en preken – eller prediken hvis 
man vil være ekstra gammel-
modig og dermed enda mer 
ironisk.

Denne innledningen vars-
ler opptak av et nyt medlem 
i professorgruppen: Profes-
sor emeritus William Laferty 
rakk å kvaliisere seg med god 
margin, både tids- og kvalitets-
messig. I Dagsavisen 13. april 
skrev han om den amerikan-
ske presidentvalgkampen, og 
han noterte seg for to kraftige 
anglisismer som røper kombi-
nasjonen av utenlandsk bak-
grunn og statsvitenskapske til-
bøyeligheter, språklig set.

Først behandler han noen av 
Donald Trumps særegenheter 
i ordvalg, fakter og adferd. Han 
fortseter: «Og mediene reage-
rer like predikerbart.» Om han 
hadde skrevet forutsigbart 
eller forutsigelig, ville det ha 
blit norsk av det. Men ret skal 
være ret: Ordet er brukt i en 
lyrikkanmeldelse på nynorsk 
i Dagbladet i september 2007: 
«Det store diktet «I rosenriket» 
har parti der tematikken vert 
tværa ut, og den sjølvsagte au-
toriteten ein ser i Mehrens bes-
te bilete, får noko nølande og 
predikerbart over seg.» Så Laf-
ferty kan påberope seg poetisk 
selskap, om kanskje ikke på al-
ler øverste hylle.

Det blir heller ikke helt vel-
lykket noen avsnit lenger ut i 
artikkelen. Her tar han for seg 
«de oppkommende nominas-
jonsvalg fram til 24. mai». Det 
er en direkte oversetelse av 
«upcoming», og slik språkbruk 
tilkjennegir ikke et oppkom-
me av språklig oppinnsom-
het. Det hender at det enkleste 
er det beste, og det er få grun-
ner til ikke å skrive «de nomi-
nasjonsvalg som holdes frem 
til 24. mai».

Men for all del: Akademi-
kere er ikke alene om å tro at 
et oppstyltet språk bærer bud 
om et høyere faglig og intel-
lektuelt nivå.

Prediksjonalt

Per Egil Hegge er tidligere 
redaktør i Aftenposten og 
forfatter av lere bøker, blant 
annet om språk.

per.egil.hegge@aftenposten.no
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Akademisk  
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frihetens  
fattige fetter?

Forutsetning for forskning. Akademisk  
frihet blir ofte sett på som en unødvendig og 
utdatert luksus, et privilegium for de få.  
I virkeligheten er akademisk frihet et  
gode for de mange.
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Den store teknologimessen i Hannover 
denne uken har hatt besøk av interna-
sjonale politikere som Angela Merkel 
og Barack Obama. Her fotograferer en 
kvinne standen til den tyske tekno-
logigiganten, ZF Friedrichshafen AG. 
Messen trekker til seg et stort publikum, 
nysgjerrige på hva fremtiden kan bringe 
av nye produkter.  FOTO: NIGEL TREBLIN/
REUTERS/NTB SCANPIX 
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Det er smertefulle tider i norske re-
daksjoner. Og det er vondt for en-
hver som liker store og små medi-
ehus. Problemet for mye av agget 
som blir skapt av de vonde omstil-
lingene de siste årene, retes mot 
NRK i forskjellige former og fra uli-
ke talerstoler. Journalister, medie- 
og innholdsfolk bør heller klage 
hardere, i felles retning og klage ko-
ordinert. Det er ikke NRK som har 
stukket av med inntektene. 

Innhold versus infrastruktur

Et av vår tids viktigste spørsmål er 
hvordan man i fremtiden skal få be-
talt for innhold. Kampen står ikke 
mellom statsinansiert allmenn-
kringkasting på den ene siden, og 
private medier, innholdsprodusen-
ter og journalister. Det står mellom 
innhold og infrastruktur. Medier, 
mennesker og myndigheter må bli 
enig om å lyte penger fra infra-
struktur til innhold hvis ikke de 
store internasjonale og nasjonale 
oligopolene skal spise det de vil og 
nekte å betale for resten.  

Narkotikaøkonomi i revers

Det er innholdet, foruten om sosia-
le behov, som er narkotikaen, som 
folk er avhengig av og som gjør at 
vi siter med skjermer i alle størrel-
ser over alt hele tiden. Paradokset 
er at det er sprøytene folk er villig 
til å betale for. Det er sprøyteleve-
randørene, de som gir deg innhold, 
som tar de store pengene. Folk er 
blit fortalt at internet og innhold 
er gratis, mens folk gladelig betaler 
lerfoldige tusen i året for tilgang 
på dop gjennom net, mobil og ka-
bel. Samtidig som Google og Face-
book har tat enorme deler av an-
nonseinntektene. Inntektene som 
tidligere var vår indirekte måte å 
inansiere innhold. Så indirekte 
penger til innhold er ikke noe nyt 
fenomen. 

Årlig forsøker medieledere og 
journalister å bruke sine talerstoler 
og mediemeninger til å hakke løs 
på NRK som konkurrent. Om 14 da-
ger skjer det igjen under medieda-
gene i Bergen. Det er gode og legi-
time grunner til å stille strenge krav 
til kostnader og kvalitet, men maset 

om at NRK står i veien for pengene, 
er jeg svært kritisk til. Pengene tok 
en helt annen vei. 

Et eksempel er Bernt Olufsens 
grundige og gode blogginnlegg om 
tilstanden i norske medier, med le-
re spark til allmennkringkasterens 
dominans. Han bruker ord som 
både krig og krise, men oppfordrer 
ikke til at de som stikker av med 
krigsbytet bør legge igjen mye 
mer. Det er NRK som bør få størrelse 
og mandat innskrenket. 

Fremtidens Kartago 

Det er altfor lite penger til innhold 
slik marked og betaling og stat fun-
gerer i dag. En avgift på de store 
selskapene ville vært et viktig bi-
drag. Det løser ikke alt, men det er 
mer retferdig og sikrer godt norsk 
uavhengig innhold. En solid sum 
som kan fordeles på til de små og 
de store. Slik romeren Cato den el-
dre brukte enhver tale til å si at Kar-
tago for øvrig bør invaderes, bør 
journalister og innholdsfolk bruke 
sine talermuligheter de nærmeste 
årene for det det er verdt. Ellers er 
skrekkscenarioet at alt innholdet 
blir laget av en ilial av Google eller 
kabel- og telekjempen Comcast om 
to-tre tiår. 

Og ja, jeg lever også av innhold. 
Dete er også mit Kartago.

Mediefolk klager  
i feil retning

Innhold. Det er på tide at aktører som 
Telenor, Telia, Get, Google og Facebook 
betaler for innholdet de lever av. 

Medierevisjonen
Gjermund  
Stenberg 
Eriksen

versitetenes rolle som samfunnskritiske 
institusjoner nedfelt i The Education Act 
(1989). Her spesiiseres det at universite-
tene har «a role as critic and conscience 
of society». I Danmark ble universitetslo-
ven endret for å styrke den akademiske 
friheten så sent som i 2011.

Hva så med lovverket her hjemme? I 
Universitets- og høyskoleloven står det i 
paragraf 1–5 under Faglig frihet og ansvar 
at « Universiteter og høyskoler skal frem-
me og verne akademisk frihet». For øvrig 
skal man lete lenge eter en henvisning til 
akademisk frihet i norsk lov. Grunnloven 
har fåt en verdig og god revisjon av pa-
ragraf 100 – om ytringsfrihet – men aka-
demisk frihet er ikke nevnt. Akademisk 
frihet er fatigere på vern enn ytringsfri-
heten. 

Ingen bestillingsverk

Kanskje burde vi oftere relektere over 
hvordan de store gjennombruddene har 
skjedd i den forskningen som har git ny 
innsikt og kunnskap til individ og sam-
funn? Akademisk frihet har vært avgjø-
rende. Et av de viktigste gjennombrud-
dene de siste 100 årene var oppdagelsen 
av DNA-strukturen. Hverken James Wat-

son eller Francis Crick var ansat for å un-
dersøke arvematerialets struktur –  ja, de 
var begge oppfordret til å gi opp denne 
forskningen. Med støte i akademisk fri-
het ignorerte de disse oppfordringene, 
publiserte sine funn, og endte opp med 
nobelpris. Innsikten som ble vunnet, pre-
ger dagens medisin, er avgjørende for et-
terforskning av alvorlige forbrytelser og 
har git opphav til en hel industri. Dete 
er bare et av mange eksempler på at de 
store gjennombruddene sjelden kommer 
på bestilling.  

Akademisk frihet er forutsetningen 
for nye og radikale gjennombrudd og 
avgjørende for at samfunnsutviklin-
gen skal kunne bygge på rasjonalitet og 
kunnskap, ikke på dogmer og forførende 
ideologier. Frihet til å kritisere statlige 
og private institusjoner – og statsmyn-
dighetene selv – er en betingelse for at 
institusjoner og styring holder nødven-
dig kvalitet. Akademisk frihet skal ikke 
gi forskerne immunitet for kritikk. Men 
forskningen skal være immun for mak-
tens forsøk på å vri og vrenge på den – i 
forkant av publisering, eller i eterkant. 
Det dreier seg om rolleforståelse og makt-
balanse. Intet mindre. 

Fakta

Medierevisjonen

XXMedierevisjonen er en ny,  

fast spalte for mediekritikk.  

Spaltister er Anki Gerhardsen,  

Nina Hjerpset-Østlie,  

Gjermund Stenberg Eriksen og  

Jan Arild Snoen.

XX Gjermund Stenberg Eriksen (født 

1973), er mest kjent som serieskaper 

og manusforfatter av blant annet 

journalist-thrilleren Mammon 1  

og 2. Han er utdannet humanist med 

vekt på retorikk, kultur og språk.  

I sine ti år i reklamebransjen jobbet 

han med en rekke norske bedrifter 

og merkevarer, deriblant også med 

inntrykket til lere norske medie-

bedrifter og hvordan de kan få lere 

og mer lojale lesere og seere.


