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Frp går frem, Høyre tilbake, torsken er snart utryddet og innvandrerne 
blir snart i flertall. Slike nyheter presenteres daglig i medier 
gjennomsyret av statistikk. Og tallene blir lagt fram som om de 
skulle være utvetydige sannheter. Men mediene glemmer svært ofte 
å fortelle at det er statistisk usikkerhet i materialet de presenterer, 
mener professor i sosiologi ved UiB, Sigmund Grønmo. Statistikk 
legger også premissene for politiske beslutninger, og ofte bygges disse 
beslutningene på harde tall alene. I en ny studie av bostedsløse gjort 
ved Rokkansenteret har forskerne gått bak statistikken. I en kvalitativ 
studie  forteller de bostedsløse selv sine  historier, og det gir ny og 
annerledes kunnskap om hva som går galt når mennesker ender opp 
i en så fortvilet livssituasjon. For statistikk forteller ofte ikke mer enn 
halve sannheten om et felt.

Vi må også forholde oss til statistisk usikkerhet i forvaltningen av 
havets ressurser. Forskerne er ofte svært usikre på tallene når de anslår 
fiskebestand som grunnlag for beskatning. Havet er stort, og statistikk 
er både komplisert og forenklende.

Statistikk er også en metode for å skape orden i naturen, som ellers 
er rotete og vanskelig å trenge inn i, sier botaniker Einar Heegaard, 
som utfordrer bildet av biologen som en som springer rundt i naturen 
med støvlene på. Statistikk er blitt en helt grunnleggende redskap 
for biologer. Og ved hjelp av statistikk fra Medisinsk fødselsregister, 
som har registrert så godt som alle norske fødsler siden 1967, har 
UiB-forskere kunnet presentere viktige genetiske sammenhenger i 
forbindelse med jakten på årsaker til svangerskapsforgiftning blant 
kvinner.

Menneskers intuisjon er et voksende forskningsfelt innenfor 
psykologien. Intuisjon er noe vi alle har med oss hele tiden, sier 
forsker Elisabeth Norman i denne utgaven av Hubro. Du kan også lese 
om Tanzania, der man står overfor valg på liv og død. Aids-epidemien 
er i ferd med å endre hele samfunnet, mens de medisinske ressursene 
er knappe. Behandlerne tvinges til å foreta nesten umulige valg om 
hvem som skal få behandling. 

Tallenes tåkete tale
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Du har sikkert blitt spurt av ivrige 
telefonintervjuere om hvor mye tid du 
bruker på husarbeid, hva du så på TV i går, 
eller hvem du vil stemme på ved neste valg. 

Tenker du alltid nøye over hva du svarer? Hvis spaghettien holder 
på å koke over og ungene skriker er det ikke alltid så lett å vite om 
man ville ha stemt Arbeiderpartiet eller SV, om man er for eller i mot 
vindturbiner langs norskekysten eller om ville betale mer i skatt for å 
få bygd ut flere barnehager. 

Og hvordan har det seg at man kan presentere statistiske «fakta» 
der bare cirka tusen mennesker har uttalt seg? Kan det i virkeligheten 
være slik at en høyere andel egentlig ville svart at de stemte Venstre 
dersom hele folket ble spurt? For at undersøkelser skal kunne 
påberope seg vitenskapelighet kreves det at en rekke kriterier er 
oppfylt i gjennomføringen.

Kvalitet
Kvaliteten på spørreundersøkelser er høyst variabel sett med 
vitenskapelige briller. Et nøkkelord innenfor samfunnsvitenskaplige 
metoder er kvalitet. For å vurdere kvalitet på samfunnsvitenskaplige 
data må disse sees i forhold til hva datamaterialet skal brukes til. 
Hensikten med et datamateriale er at det skal brukes til å belyse 
bestemte problemstillinger – og dersom dette ikke oppfylles, ja da er 
kvaliteten så som så. 

Kompliserte levekår
Dersom man for eksempel samler inn data som er godt egnet for å 
beskrive levekårene for ulike grupper i befolkningen, er disse dataene 
ikke nødvendigvis gode nok til å forklare forskjellene i levekår 
mellom de ulike gruppene. Det er fem viktige forutsetninger for 
datakvalitet. Det er at datamaterialet må være basert på prinsippene 
for forskningens sannhetsforpliktelse, den må bygge på vitenskaplige 
prinsipper for logikk og språkbruk, utvelgingen av enheter må 
gjennomføres på en forsvarlig måte, utvalg av informasjonstyper 
må utføres på en systematisk måte, og gjennomføringen av 
datainnsamlingen må foregå på en forsvarlig måte. 

Reliabilitet
På toppen av dette er det to overordnede kriterier for datakvalitet: 
reliabilitet og validitet. Reliabilitet handler om datamaterialets 
pålitelighet. Det er to hovedtyper reliabilitet: stabilitet og 
ekvivalens. Stabilitet viser til samme undersøkelsesopplegg på ulike 
tidspunkt. Spør man for eksempel tusen nordmenn hvem de vil 
stemme på ved valg er det rimelig å forvente at dette vil variere 
mellom ulike tidspunkt og disse ulike resultatene skyldes da ikke 
undersøkelsesopplegget, men reelle endringer i samfunnet. Mens 
stabilitet dreier seg om samsvar mellom datainnsamlinger på 
ulike tidspunkt er ekvivalens basert på samsvar mellom innbyrdes 
uavhengige datainnsamlinger på samme tidspunkt. 

Validitet
Validitet dreier seg om de innsamlede datas gyldighet i forhold 
til konkrete problemstillinger. Viser undersøkelsen faktisk hvilket 
vaskepulver du bruker slik at vaskepulverprodusenten som har bestilt 
undersøkelsen kan nyttiggjøre seg av denne informasjonen? Det skilles 
mellom mange ulike typer validitet, for eksempel definisjonsmessig 
validitet, som viser til forholdet mellom hva forskerne har til hensikt å 
studere og hva som faktisk blir studert. Dersom man for eksempel skal 
studere samsvaret mellom intelligens og skoleprestasjoner, og de som i 
følge studien har høy intelligens seinere gjør det dårlig på skolen, har 
studien lav validitet.  
(Kilde: Samfunnsvitenskaplige metoder (2004) av Sigmund Grønmo)

Skal vi tro på alt 
vi hører?

TEKST: HILDE KVALVAAG FOTO: SCANPIX
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Medisin og metode
Genetisk analyse treng ikkje involvere 
blodprøver og høgteknologiske 
laboratorium. Gode statistiske metodar kan 
vere like kraftige reiskap.

– Vi nyttar ikkje blod, vi ser ikkje på DNA. Vi tenkjer berre høgt om 
slektstilhøve, seier professor Rolv Skjærven og syner til resultata som er 
komne fram ved arbeidsplassen hans ved Seksjon for epidemiologi og 
medisinsk statistikk ved Institutt for samfunnsmedisinske fag.

Følgjer arvelege eigenskapar
Forskinga han snakkar om, er utført ved hjelp av data frå Medisinsk 
fødselsregister. Dette registeret over så godt som alle norske fødslar 
sidan 1967, gjev store moglegheiter for statistiske undersøkingar. 
Ikkje berre inneheld registeret data knytt til sjølve fødselen og 
svangerskapet, det inneheld også fødselsnummera til barn, mor og far. 
Dermed kan ein til dømes undersøkje søskenflokkar, og følgje arvelege 
eigenskapar ned igjennom generasjonane.

Rett nok kan ein ikkje bruke registeret direkte til å finne gen som 
fører til sjukdom. Men ein kan stille spørsmål som: Kva er sjansen for 
at ein får eit visst utfall dersom ein har visse føresetnader? Registeret er 
mellom anna brukt til å undersøke risikoen for svangerskapsforgifting, 
ein tilstand som er kjenneteikna av høgt blodtrykk og utskilling av 
protein i urinen mot slutten av svangerskapet.

Svangerskapsforgifting går i arv
– Vi har gjort ei undersøking om svangerskapsforgifting der vi 
såg på søsken: Vi plukka ut søskenpar der den eine var fødd etter 
eit svangerskap med svangerskapsforgifting, den andre ikkje. Så 
undersøkte vi korleis det gjekk med desse søskenpara når dei sjølve 
vart foreldre, fortel Skjærven, som nyleg vann instituttet sin pris for 
årets publikasjon for denne studien.

Resultata overraska forskarane. Det var som venta at dei 
jentene som vart fødd etter svangerskapsforgifting, hadde høgare 
risiko enn normalt for sjølv å bli utsett for svangerskapsforgifting 
i sine eige svangerskap. Meir presist vart risikoen estimert til 

2,2 gonger den risikoen som er vanleg ved førstegongssvangerskap 
(6–7 prosent). Då var det meir uventa at dei jentene som var fødd 
utan svangerskapsforgifting, hadde omtrent like høg risiko for sjølv å 
oppleve svangerskapsforgifting, som systrene deira hadde – 2,0 gonger 
normalrisikoen.

– Ei uaffisert dotter av ei kvinne som har opplevd svangerskaps-
forgifting i eit anna svangerskap, ber altså med seg eitt eller anna frå 
mor si som gjev henne høgare risiko for å oppleve det sjølv. Det spelar 
nesten inga rolle om det var du sjølv eller systera di som vart fødd etter 
svangerskapsforgifting, seier han.

Kan framkallast av partneren
Enno meir interessant blir det om ein ser på gutane si rolle. Ein 
far kan ikkje oppleve svangerskapsforgifting sjølv. Men analysane 
viste at om han er eit resultat av ein graviditet der det var 
svangerskapsforgifting, er risikoen større enn normalt for at partneren 
hans vil oppleve svangerskapsforgifting når han sjølv skal bli far.

– Genetiske effektar kan delast i tre: Både far og mor 
bidreg med gen til fosteret, og desse bidraga kan altså framkalle 
svangerskapsforgifting. I tillegg har vi effektane av gena til mor, såkalla 
maternelle effektar. Dei maternelle faktorane har mor påverka sjølv 
gjennom miljøet og livsførselen sin, og difor kan det vere vanskeleg å 
skilje mellom genetiske effektar og miljøeffektar. Når vi ser ein auka 
risiko for svangerskapsforgifting frå far til born, kan vi derimot vere 
nokså sikre på at det er snakk om reine genetiske effektar – sjølv om 
det er nokså utruleg at svangerskapsforgifting kan framkallast av ein 
partner, seier Skjærven.

Korleis ein skal rekne ut dei ulike effektane, er ikkje sjølvsagt, og 
krev bruk av ulike statistiske modellar. Medisinsk fødselsregister er 
veleigna til slik forsking fordi materialet er stort og har god kvalitet. 
For kvar fødsel blir det fylt ut eit standardisert skjema. Dermed slepp 
ein å basere seg på at kvinna sjølv gjev rette opplysingar om tidlegare 
fødslar. Det er ein fordel fordi menneske flest har ein tendens til å 
gløyme vonde opplevingar.

– Ved ein fødsel, som skal vere ei gledeleg oppleving, er det nok 
mykje fortrenging av tidlegare opplevingar. Kvinna er ikkje motivert 
for å fokusere på tidlegare negative opplevingar som dødfødslar eller 
misdanningar. I staden for å spørje kvinna om tidlegare fødslar, kan 
vi berre leite i registeret. Det gjev oss kvalitativt betre data, hevdar 
Skjærven. 

TEKST: KJERSTIN GJENGEDAL FOTO: BJØRN ERIK LARSEN
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Dei fleste misdanningar er tilfeldige
Standarddømet til Rolv Skjærven når det gjeld respektive genetiske effektar frå mor og far, er 
ei undersøking som har studert repeterte misdanningar. Dersom ei mor har fødd eit barn med 
ei misdanning, syner undersøkinga at det er høg risiko for at eit eventuelt nytt barn vil få same 
misdanning. Derimot er risikoen vesentleg lågare for å få eit barn med ein annan type misdanning. 
Dei har også studert familiar der ein av foreldra er fødde med misdanningar. Også der er risikoen 
høg for at eit barn vil få same misdanning som mor eller far. Det overraskande var at det genetiske 
bidraget frå far hadde meir å seie enn det samla bidraget frå mor. Dersom far var fødd med ei 
misdanning, var det større risiko for at barnet ville bli fødd med same misdanning, enn dersom 
mor var misdanna. Likevel er det verd å merke seg at berre 0,5 prosent av borna som er fødde 
med misdanningar, har ei mor som sjølv er fødd med ei misdanning. Ei årsak er at kvinner med 
misdanningar har lågare sjanse for sjølv å bli mødrer, enn kvinner utan misdanningar.

– Dei aller fleste misdanningane kjem tilfeldig. Dermed skjønar ein at historiske rasehygieniske 
eksperiment er nokså bortkasta, påpeikar han.

Ei kvinne som er fødd utan svangerskapsforgifting hjå mor har om lag like høg risiko for sjølv å oppleve svangerskapsforgifting som det ei søster 
fødd under svangerskapsforgifting har. Men også menn kan påverka om partneren deira får svangerskapsforgifting, viser det seg. Statistiske 
modellar vert brukte for å rekne ut dei ulike effektane av årsaksfaktorane

Rolf Skjærven vann nyleg Institutt for 
samfunnsmedisin sin pris for årets 
publikasjon i samband med undersøkinga 
om svangerskapsforgifting og arv.
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– Visse genvarianter kan gjøre mennesker mer tilbøyelige til å oppsøke visse typer miljøfaktorer, som for eksempel rusmidler, sier Astanand Jugessur.

Graver gull i helseregistre
Et nytt verktøy gjør det nå mulig for forskere 
å analysere store mengder data som ikke før 
har vært belyst.

– Jeg husker da jeg leverte min første publikasjon, og ble spurt om 
jeg hadde gjort en statistisk analyse av resultatene. Det hadde ikke falt 
meg inn. Nå er det helt forandret. Man må ha statistisk belegg for det 
man sier, forteller Astanand Jugessur, som er postdoc ved Institutt for 
samfunnsmedisinske fag ved UiB.

Nå kan både han og andre gjøre bruk av HAPLIN, et nytt 
dataprogram som er utviklet for å gjøre genetiske epidemiologiske 
studier på datamateriale av den typen man har i de store 
helseregistrene i Norge.

Har data, søker verktøy
– Utgangspunktet er at Norge har store og gode biobanker, biobanker 
som dekker hele befolkningen eller hele fylker, sier professor Rolv 
Terje Lie ved Seksjon for epidemiologi og medisinsk statistikk ved 
samme institutt. Han var den som først etterlyste et verktøy som 
HAPLIN, og som inspirerte kollegaen Håkon Gjessing til å lage 
programmet.

HAPLIN er tilpasset den datastrukturen som brukes i mange 
helseregistre, for eksempel i den norske mor og barn-undersøkelsen: 
Man samler inn data om barn og deres foreldre, en såkalt triadedesign. 
Dette registeret dekker i dag rundt 70 000 svangerskap, og målet er 
100 000. I tillegg til genetisk informasjon fra blodprøver, blir det 
samlet inn omfattende informasjon om andre variable, som sykdom, 
utdanning og livsstil.

Ser etter sammenhenger
Hele poenget med genetisk epidemiologi er å forstå hvilke faktorer 
som disponerer for sykdomsutvikling. Det kan for eksempel gjøres 

TEKST: KJERSTIN GJENGEDAL FOTO: BJØRN ERIK LARSEN
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ved analyser hvor man undersøker i hvilken grad genene kommer 
til uttrykk i sykt og friskt vev. Eller man kan ta for seg selve DNA-
sekvensen til en rekke personer og se om man finner en sammenheng 
mellom spesielle genvarianter og sykdomsforekomst. Dette er det 
HAPLIN er laget for å gjøre. Det er naturligvis lettere sagt enn gjort. 
Det krever både forenklinger og effektiv statistikk.

Å se på hele genomet er svært komplisert og ressurskrevende. 
Derfor velger forskerne å ta stikkprøver på utvalgte markører 
i genomet hos mor, far og barn, og så prøve å rekonstruere 
gensekvensene ut fra disse stikkprøvene. I utgangspunktet er det 
umulig å vite om to observerte markører sitter på den samme av 
personens to kromosomstrenger, eller på motsatte kromosomer. 
Derfor må de statistiske metodene kunne regne ut den mest 
sannsynlige sekvensen. Undersøker man flere markører hos en mor, 
en far og et barn, får man fort enormt mange forskjellige muligheter. 
Imidlertid er det bare en del av kombinasjonene som er vanlige i en 
homogen befolkning som den norske. Igjen må de mest sannsynlige 
kombinasjonene letes frem ved hjelp av statistiske metoder.

Finurlig programmering
– Man kunne velge å genotype hele DNA-strengen man er 
interessert i, men det er kostbart. Det vi gjør isteden, er å undersøke 
bestemte markører, men da med den ulempen at vi ikke kjenner den 
riktige rekkefølgen. Derfor prøver vi å rekonstruere den slik vi mener 
den må ha vært, og det kan vi gjøre med ganske høy sikkerhet sier 
Håkon Gjessing, som er professor ved Folkehelseinstituttet, og som 
har skrevet programmet HAPLIN.

– Så har du den beregningsmessige utfordringen. Ser man på flere 
markører, får man fort et forferdelig høyt antall mulige kombinasjoner 
hos mor, far og barn. Ett av hovedproblemene er å håndtere alle de 
mulige genotypene som kan passe med det man observerer, og finne 
de mest relevante. Det krever litt finurlig programmering.

Hvor stor er risikoen?
HAPLIN bygger på velprøvde statistiske metoder, med noen 
utvidelser. Et hovedpoeng har vært at programmet ikke bare skal 
påvise om det er en sammenheng mellom en bestemt genvariant og en 
sykdom, men også kvantifisere hvor sterk sammenhengen er, det vil si 
hvor stor risiko for sykdom genvarianten medfører. 

I Norge har vi spesielt gode forutsetninger for denne typen 
forskning, ifølge Rolv Terje Lie.

– Vi har en homogen og samarbeidsvillig befolkning. De aller 
fleste som er spurt om å delta i våre forskningsprosjekter, både syke og 
friske, har sagt ja. Det gjør at vi kan få informasjon av høy kvalitet.

Styrken i HAPLIN ligger for det første i beregningen av relativ 
risiko, og for det andre i at man kan måle effekten av morens gener 
i tillegg til barnets egne. Det gjør programmet skreddersydd for 
forskning på fødselsutfall, som misdannelser, fødselsvekt, for tidlig 
fødsel eller svangerskapsforgiftning.

Gener påvirker miljøfaktorer
Astanand Jugessur har arbeidet spesielt mye med leppe- og ganespalte. 
Dette er en medfødt misdannelse som det finnes flere årsaker til, og 
noen varianter har en klarere arvegang enn andre.

– Vi tenker oss at det finnes undergrupper hvor leppe- og ganespalte 
har mye med genetisk sårbarhet å gjøre, og andre undergrupper hvor 
miljøfaktorene er avgjørende. Det er for eksempel en kjent sak at hvis 
mor bruker visse typer medikamenter, øker sjansen for visse typer 
misdannelser hos barnet, forklarer han.

Fram til nå har man vært mest opptatt av å skille de genetiske 
faktorene fra miljøfaktorene. Men etter hvert har forskerne også 
begynt å innse at visse genvarianter kan gjøre mennesker mer 
tilbøyelige til å oppsøke visse typer miljøfaktorer, som for eksempel 
rusmidler. Dermed er ikke nødvendigvis arv og miljø uavhengig av 
hverandre, men noe som må studeres i sammenheng.

– Til å begynne med er det viktig å studere ting isolert og se etter 
rene effekter. Men etter hvert må vi innse at man har flere nivåer av 
årsak og virkning. Leppe- og ganespalte kan brukes som en modell for 
å studere slike komplekse tilstander, og HAPLIN er veldig relevant for 
å studere dem, hevder Jugessur.

Personlig risikoprofil?
– Gen-miljø-interaksjoner er et veldig moteriktig begrep for tiden, 
men det er viktig også, sier Håkon Gjessing. 

– Det er ikke så mange sykdommer som er forårsaket av 
enkeltgener, og de som finnes, er stort sett oppdaget. Vanligvis er 
det snakk om et samspill mellom mange gener med svak effekt. 
Studiedesignet hvor man ser på et barn og dets foreldre, er veldig 
velegnet til å studere slike interaksjoner. Fordi man kan følge genene 
fra foreldre til barn, kan man for eksempel også estimere om genene 
fra far har mer innflytelse enn genene fra mor, eller omvendt.

Det er mulig å tenke seg at man etter hvert kan få laget personlige, 
genetisk betingede, risikoprofiler med tilhørende skreddersydde 
forebyggende tiltak til den enkelte. Men ingen av de tre vil spekulere i 
hvor langt inn i fremtiden et slikt scenario ligger.

– Det er så mange gener, og vi vet så lite om samspillet mellom 
dem. Hvordan skal man måle effekten av for eksempel ti gener 
samtidig? Og ti gener er jo ingenting når man tenker på mulighetene 
som ligger der. Og deler av arvestoffet som vi trodde var uten praktisk 
betydning, viser seg nå å ha betydning likevel. Alt er mye mer 
komplekst enn man tror, sier Jugessur. 

HAPLIN er et dataprogram for analyse av datasett som består av barn 
og to foreldre (triader). Programmet er skrevet av professor Håkon K. 
Gjessing ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. 
Gjessing har sammen med professor Rolv Terje Lie ved Seksjon 
for epidemiologi og medisinsk statistikk ved Institutt for 
samfunnsmedisinske fag, UiB, beskrevet metodene som brukes i HAPLIN 
i en artikkel i Annals of Human Genetics 2006. 
Både HAPLIN og programmeringsspråket det er skrevet i (R) er gratis og 
fritt tilgjengelig for nedlasting fra internett.  
HAPLIN kan videreutvikles både for å utføre mer effektive beregninger 
på store datamengder, og for å inkludere andre typer datastrukturer.

Nyttig og nedlastbart
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Meiningsmålingar er ofte reine 
bestillingsverk og blir veldig lett misbrukt, 
meiner Sigmund Grønmo. 

Den eine gallupen slår den andre i hjel. Professor og UiB-rektor 
Sigmund Grønmo meiner at mange undersøkingar som ikkje er 
vitskaplege blir nytta av media til å kaste avgrensa lys på eit felt. 

– Media burde vere flinkare til å opplyse om korleis dei statistiske 
data dei presenterer er innsamla eller bearbeidd. Meiningsmålingar 
som viser at politiske parti har auka eller sunke på meiningsmålingane 
får også altfor mykje merksemd i media. 
– Det er lett å gløyme at desse har feilmarginar på 2–3 prosent. 

Til dømes kan to prosent skilnad mellom Arbeiderpartiet og Frp 
skuldast tilfeldigheiter. Media burde halde seg til å kommentere 
store og signifikante skilnader, i staden kjem dei til tider med 
vidløftige kommentarar til irrelevante eller feilaktige skilnader, seier 
Grønmo. Han påpeiker at dei som tolkar meiningsmålingar i media 
bør ha forståing for kva som ligg i metodane som blir nytta og dei 
avgrensingane som er knytt til slike undersøkingar.

Gløym Mette-Marit
– Harde data er ikkje alltid så objektive som ein kan få inntrykk av. 
Ein må vere medviten om korleis desse tala har kome fram, seier han.

Media slår gjerne opp sære haldningar blant folk som 
tilsynelatande er vitskepleg begrunna. I ein gallup i 2005 vart 
nordmenn spurt om dei kunne tenkje seg å ha intimt samkvem med 
kronprinsesse Mette-Marit. Dette er i følgje Sigmund Grønmo eit 
typisk døme på dårleg vitskap og misbruk av kvantitative metodar. 
– Spørsmålet er totalt hypotetisk og dermed uinteressant og 

Grumsete gallup 

TEKST: HILDE K. KVALVAAG FOTO: SCANPIX

› Statistikk, tall og tilfeldigheter ‹

Kongehuset er ofte tema i norske meiningsmålingar, og kronprinsesse Mette-Marit er gjenstand for mykje merksemd. Det blir useriøst når folk blir stilt intime og 
hypotetiske spørsmål om sitt forhold til kongefamiliens kvinnelege medlemmer, i følgje Sigmund Grønmo.
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Vitskapen bak statistikk og meiningsmålingar er i stadig utvikling. 
Det var på 1800-talet det byrja å komme større undersøkingar 
om folks levekår. I Noreg gjorde teologen Eilert Sundt 
omfattande studier av sosiale forhold rundt om i landet på 1850-
tallet. Inspirert av Sundt, som blir rekna som sosiologiens far i 
Noreg, gjorde direktør for Statistisk sentralbyrå, Anders Nikolai 
Kiær (1838–1919), ein pionérinnsats for utvalgsundersøkingar, 
fortel Sigmund Grønmo (biletet). 

Det første kommersielle byrået for 
meiningsmålingar vart etablert 
av George Gallup i USA i 1930-åra. 
Etter andre verdskrigen kom det 
internasjonale gjennombrotet for slike 
utvalsundersøkingar. Dette fordi den 
datateknologiske utviklinga gjorde det 
mogleg å handtere store datamengder. 
Framleis i dag er det ei stadig utvikling 
innanfor feltet, der dei representative 
utvalga blir stadig betre. 

– Trekking av representative utvalg forutset god oversikt over 
heile befolkninga som utvalet skal representere. Det har vore 
vanlig å trekke utval frå telefonkatalogen, men lenge var dette 
eit stort problem. Det var mange som ikkje hadde telefon, og 
telefondekninga var skeivt fordelt – til dømes mellom fattige og 
rike, mellom by og land, og mellom velgarane til ulike parti, seier 
Grønmo.

I Noreg har vi eit godt personregister, men sjølv i vårt 
vesle land kan ein ha problem med representativitet fordi 
personregisteret aldri er heilt oppdatert med hensyn til dødsfall 
og flyttingar. Sett i global samanheng er Noreg likevel eit 
statistikkens draumeland. Det skyldast ikkje berre det sentrale 
personregisteret, men óg mange andre register. 

– Vi har til dømes Brønnøysundregisteret. Dette er ei 
gullgruve som kunne gje grunnlag for mange interessante 
studier av både sosiale og økonomiske forhold i samfunnet, 
meiner Sigmund Grønmo. Han har sjølv gjort bruk av data 
frå Foretaksregisteret i Brønnøysund til å studere nettverk i 
næringslivet.

irrelevant, meiner sosiologiprofessoren. Han er også forfattar av boka 
Samfunnsvitenskapelige metoder som kom i 2004. Han meiner at 
mykje av statistikken vi blir presentert for i media ikkje held vatn. 
«Stadig fleire er for EU. Kva meiner du?» Dette er eit anna døme på 
eit leiande spørsmål han er kritisk til. Når det er sagt er det ikkje tvil 
om at det fins mange seriøse private byrå, legg Grønmo til.

Usynlege konflikter
Men kvantitative metodar har sine klare avgrensingar. Grønmo 
nemner som døme om ein skal seie noko om tilhøvet mellom ulike 
yrkesgrupper på eit sjukehus. Ein kan måle harde fakta, som kva 
inntekt sjukepleiarar og legar har, men om ein vil innpå til dømes 
potensielle konflikter må ein nytte heilt andre typar data, og då er ei 
kvalitativ tilnærming mykje betre eigna, meiner Grønmo. 

Han hevdar at kvalitative metoder har vore stebarnet med 
lågare status, men at dette er i ferd med å endre seg. Innanfor 
samfunnsvitskapen er det ei aukande forståing for at ein treng 

å nytte både kvalitative og kvantitative data. I media er det 
kvantitative studier som dominerer, men også der trur Grønmo at 
fleire ser at også kvalitative studier er nyttige og gjev heilt naudsynt 
bakgrunnsinformasjon.

Politikk bygger på tal
Dei harde dataene som blir produsert kan også få utilsikta politiske 
verknader.

– Om ein gjer ei framskriving av befolkninga basert på at den 
eksisterande politikken skal vidareførast, kan det føre til at det er nett 
det som skjer. Den eksisterande politikken blir vidareført. I sosiologisk 
begrepsbruk omtales dette fenomenet som «selvoppfyllende profetier». 
Sjølv om dei tunge politiske avgjerdene i samfunnet vil vere basert 
på tal frå Statistisk sentralbyrå må vi vere medvitne om at det er 
mange sider ved menneskeleg eksistens som ikkje lar seg fange opp av 
statistikk. 

Statistikkens draumeland

(foto: Magnus Vabø)
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Fangst i statistisk farvatn
Statistisk uvisse er noko vi må leva med i 
fiskeriforvaltninga, men denne uvissa er det 
ikkje lett å snakke om når næringa pressar 
på for å få fiske meir.

Ein torskelarve lever farleg. Det er hardt arbeid å overleve rovfisk og 
skiftande miljøfaktorar. Og på toppen av dette skal fiskarane også 
ha sitt. Og kor mykje dei skal få, er statistiske analyser med på å 
bestemme.

Det farlege nullpunktet
– Vi har ein teori om korleis ein fiskebestand vil utvikle seg, seier 
Øyvind Fiksen, førsteamanuensis ved Institutt for biologi. Han 
illustrerer teorien ved å teikne ei stigande kurve på eit papir. Så plantar 
han blyanten i nullpunktet.

– Men det einaste vi er heilt sikre på, er dette punktet. Null 
mødrer gjev null born. 

Det er dette ein absolutt ønskjer å unngå i fiskeriforvaltinga. 
Ingen vil ha fleire hendingar som det ein hadde seint på sekstitalet, 
då bestanden av vårgytande sild kollapsa og var vekke dei neste tjue 
åra. Dessverre vil populasjonsdynamikk aldri bli ein eksakt vitskap, og 
fisket skal forvaltast på grunnlag av tilrådingar som inneheld mykje 
statistisk uvisse i alle ledd.

– Når vi går ut i felten og tel larvar og fisk i ulike årsklasser, er det 
vanskeleg å etablere ein samanheng mellom målingane og våre teoriar 
om populasjonsdynamikk. Veldig mykje av fiskeribiologien handlar 
om å forstå kva som gjer at vi får så stor varians, seier Fiksen.

Sjølv om vi skulle vere så heldige å vite akkurat kor stor 
gytebestanden er, treng ikkje det bety at ein veit kor mange eittåringar 
ein har neste år. Gytefisken kan legge få eller mange egg, og av 
larvane kan få eller mange vekse opp, avhengig av ei rekkje ulike 
miljøfaktorar. Kor mykje fisken veks i løpet av eit år, er også uvisst. 
Ved instituttet blir det forska mykje på kva miljøfaktorane har å seie 
for rekrutteringa. Forskarane prøver å gjere så nøyaktige estimat som 
råd, ved å skaffe data gjennom mange ulike metodar og til forskjellige 
tidspunkt. Likevel vil uvissa alltid vere der.

Datasimulering
– Dette er system med store naturlege svingingar. På toppen av dette 
skal vi hauste av systemet. Då blir spørsmålet: Kor liten kan vi tillate 
oss å la gytebestanden bli før det går ut over rekrutteringa? seier 
Fiksen.

På same måte som i klimaforsking, lagar fiskeribiologane modellar 
der ein puttar inn det ein har av data, og simulerer utviklinga ved 
ulike hausteregime. På den måten kan ein få ei betre forståing av 
kva dei ulike typane av uvisse har å seie for utviklinga. Og ein kan 
bestemme seg for nokre grenseverdiar der det kan vere lurt å fiske 
mindre, eller slutte å fiske.

– Problemet er at ein låg bestand ikkje nødvendigvis tek seg opp 
att sjølv om ein sluttar å hauste av han. Då silda forsvann, trudde alle 
at det berre var å la vere å fiske eit år, så kjem den tilbake. Ein hadde 

TEKST: KJERSTIN GJENGEDAL FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN

› Statistikk, tall og tilfeldigheter ‹

Då silda forsvann, trudde alle at det berre var å la vere å fiske eit år, så kjem den tilbake. Ein hadde ikkje førestilt seg at det gjekk an å knekke ein bestand ved å 
fiske på den, seier marinbiolog Øyvind Fiksen.
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ikkje førestilt seg at det gjekk an å knekke ein bestand ved å fiske på 
den. Men det tok tjue år. Den kanadiske torsken har ikkje vore fiska 
på sidan 1994, og framleis ser du nesten ikkje ein einaste torsk utanfor 
Newfoundland. Når ein bestand når eit veldig lågt nivå, kan han få 
ein redusert evne til å reprodusere. Ein risikerer at bestanden blir fanga 
på eit lågt nivå, og aldri blir så stor at reproduksjonen tek seg opp att, 
fortel Fiksen.

Upopulær uvisse
Når ein må vente tjue år med å fiske på ein bestand, gjev det sjølvsagt 
eit enormt økonomisk tap. Samstundes vil ein bestand som er for stor, 
bli relativt mindre produktiv, og det gjev også eit tap. Det vanskelege 
er å klare å halde bestandane på eit optimalt nivå. Det er eit sterkt 
press frå næringa for å få lov til å fiske meir. I den samanhengen blir 
det ei belasting å snakke om uvisse når forskarane skal tilrå kvotar for 
styresmaktene.

– Tilrådingane seier at vi er så-og-så mange prosent sikre på at 
bestanden ligg innanfor eit visst intervall, og dersom det blir 
fiska så-og-så mykje, trur vi at det er så mange prosent sjanse for 
at bestanden vil auke eller gå ned. I tillegg til uvissa i dei reine 
målingane, finst det ei fundamental uvisse om korleis systemet vil 
utvikle seg, og den blir vi ikkje kvitt, hevdar han.

Det ein derimot kan gjere, er å prøve å finne dei best moglege 
forvaltingsreglane ut ifrå den kunnskapen ein har. Der kan 
simuleringar vere ein hjelp. Det er viktig å ha reglar for kva som er 
forsvarleg å gjere, sjølv om det ikkje gjev nokon garanti for at ein 
bestand utviklar seg slik ein ønskjer.

– Det er ikkje til å kome vekk ifrå at havet er stort. Vi vil alltid 
måtte sjå det gjennom ein eller annan form for briller, og dei vil alltid 
gje eit uklart bilde. Det einaste alle er samde om, er at fritt fiske ikkje 
er noko alternativ, avsluttar Fiksen. 

Uvissa og ubehaget
For å unngå at fiskebestandar kollapsar og forsvinn må ein vere 
forsiktige med tildelinga av fiskekvotar. Fangstnæringa må forholda seg 
til rammer tildelt på bakgrunn av blant anna statistiske analysar. Men 
populasjonsdynamikk aldri bli ein eksakt vitskap, og tilrådingane inneheld 
mykje statistisk uvisse i alle ledd, fortel førsteamanuensis Øyvind Fiksen 
(biletet). Foto: Magnus Vabø.
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Statistikken er blitt synlegare innanfor biologien. – Naturen er jo stort sett kompleks og vanskeleg å trengje inn i, seier forskar Einar Heegard.

Statistikk som måleband i naturen

TEKST: KJERSTIN GJENGEDAL FOTO: SCANPIX

› Statistikk, tall og tilfeldigheter ‹

At biologar berre tek på seg støvlane og 
går ut og ser seg ikring er ein seigliva myte. 
Også i biologien spelar statistiske metodar ei 
viktig rolle.

– Talbehandling og statistikk kjem inn på alle område. Det er eit 
verktøy på lik linje med måleband, og det ein vil oppnå, er å forstå dei 
underliggjande prosessane i biologien, for å kunne seie noko generelt 
utover det spesifikke datasettet ein jobbar med. Det seier Einar 
Heegaard, forskar ved Institutt for biologi.

Talbehandling har rett nok lenge vore ein del av biologien. Ein 
måler lengda på blad, tel kronblad og tel individ og måler storleiken 
på dei. Men no er statistikken blitt meir synleggjort. Statistiske 
metodar har ein sjølvsagt plass i dei fleste publikasjonar. Samstundes 
er statistikken ein vitskap i seg sjølv, der nye metodar stadig blir 
utvikla. Med slike verktøy kan forskarane sjå etter skilnader og likskap 
mellom ulike biologiske system, og seie noko om kva det kjem av. Slik 
bygger ein opp kunnskap som er viktig for samfunnet. Bør ein stenge 
av eit område for å bevare det? Bør ein gripe inn på annan måte?

Korleis uttrykkje idéar
– Biologien startar med idéar. Så blir spørsmålet korleis ein kan 
uttrykke idéane på ein måte som er enklare enn naturen sjølv. Naturen 
er jo stort sett kompleks og vanskeleg å trengje inn i, påpeikar 
Heegaard.

No jobbar biologane med kompliserte modellar som både tek 
omsyn til parametrar som er eins for alle observasjonane, og for 
tilfeldige variasjonar i individ og i populasjonar. Samstundes må ein 
ta høgde for at observasjonar ikkje alltid er uavhengige av kvarandre, 
og at artar sjeldan får vekse i fred. Ein medviten bruk av statistikk gjer 
at ein kan skaffe seg større visse om at den effekten ein observerer, 
har ein biologisk relevans, meiner Heegaard, og fortel at sjølv om 
statistikken lenge har vore brukt i biologi, så har metodane endra seg 
kraftig.

Nye modellar gjev ny tolking
– For tretti år sidan var det ei gjengs oppfatting at distribusjon av 
artar langs miljøparametrar var eit symmetrisk problem. Du kan ha 
eit miljø der ein art ikkje trivst. Så endrar du nokre parametrar, som 
til dømes pH, og då trivst arten betre. Ved ein optimal pH-verdi 
trivst arten aller best, og så minkar trivselen att når pH-verdien aukar 
enno meir. Ein hadde generelle lineære modellar med andreordens 
polynom, og ein tok for gjeve at slik fungerte biologien. Men så vart 
nye typar modellar tilgjengelege, og plutseleg stemte ikkje resultata 
lenger. Ein fann ikkje nødvendigvis nokon symmetri. Det viser at 
ein kan sjå på biologien frå ulike ståstader, og så blir tolkinga annleis, 
forklarer Heegaard.

For at statistikken skal fungere som eit fornuftig verktøy, må 
data samlast inn etter strenge reglar. Heegaard skildrar eit typisk 
eksperiment som å ta eit bilete. Ein kan anten ta bilete på mange ulike 
stader med same storleik, for å sjå på skilnaden mellom dei, eller på 
same stad med ei viss tid imellom, for å sjå på utviklinga.

– Etterpå kan ein digitalisere biletet og lage ei numerisk skildring 
av det. Ein kan telje ulike arter på staden, eller måle fleire gonger 
på dei same individa for å sjå kor fort dei veks. Så ser vi på kva som 
tek seg opp att. Eit generelt fenomen skal gjenta seg i naturen. Kva 
er generelt? Kor stort er det naturlege avviket? Kva er spreiinga, 
middelverdien, endringsraten over tid? Digitaliseringa og analysane 
av biletet svarar til statistisk analyse. Vi ender opp med ein statistisk 
modell som vonleg er tolkbar. Der kjem biologien inn att.

Slik brukar Heegaard statistikken til å lage ein abstrakt 
representasjon av naturen som han kan gje ei biologisk tolking. Har 
ein store datasett med mange observasjonar, vil det vere vanskeleg å 
finne mønster berre ved å stire på observasjonane. Ein treng ein viss 
idé om kva ein ser etter, og korleis ein skal gå fram for å finne det.

Må hugse nyansane
– Ulike analysemetodar kan gje ulike svar på det same datasettet. Det 
gjeld å hugse at ein har nyansar i biologiske spørsmål. Gløymer ein 
det, trur ein gjerne at eitt av svara er feil. Men eigentleg kan begge 
brukast, dei fortel berre litt ulike ting. Biologar må bli meir vande 
med å lese formlar og forstå kva dei betyr. Om ein fugleart får eitt 
egg meir i året i gjennomsnitt, kva vil det få å seie for populasjonen? 
Korleis vil den auka tettleiken påverke ressurstilgang og sjukdomar? 
Ein kan ikkje lenger berre gå ut i naturen og beskrive. 
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Statistikken er blitt synlegare innanfor biologien. – Naturen er jo stort sett kompleks og vanskeleg å trengje inn i, seier forskar Einar Heegard.

Verdien av usikker kunnskap

TEKST: NJORD V. SVENDSEN FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN

› Statistikk, tall og tilfeldigheter ‹

UiB-forskarane gjorde noko uvanleg i 
prosjektet om heimlause i Noreg. Dei gjekk 
bakom tala i statistikken og høyrde på kva 
dei heimlause sjølve hadde å seie. 

Den ferske rapporten «På randen av å bo» er ikkje berre eit verktøy 
for norske styresmakter til å utforme bustadspolitikk. Den er også eit 
forsvar for det forskarane Arnhild Taksdal og Jan-Kåre Breivik omtalar 
som usikker kunnskap.

Noreg har fleire tusen menneske utan ein heim å gå til. Den sist 
tilgjengelege statistikken frå 2003 registrerte 5200 personar utan 

bustad i Noreg. Svært mange av desse har lange historier med rusbruk 
og psykiatrisk behandling bak seg, og mange hamnar i statistikken 
over bustadlause i det dei skal ut av omsorgsapparatet. Rokkansenteret 
ved Universitetet i Bergen fekk i oppgåve av styresmaktene å finne ut 
kvifor. 

Bortanfor tabellar
– Både byråkratar og helsepersonell ber preg av ønsket om å ville 
vite ting sikkert – vite for så å endre. Rapporten vår viser at mykje 
slett ikkje er så sikkert, seier leiar for den tverrfaglege forskargruppa 
ved Rokkansenteret, Arnhild Taksdal. Gruppa er samansett av ein 
kriminolog, to statsvitarar og ein sosialantropolog. 

Mangelen på klare svar i rapporten er ikkje tilfeldig. Sikre tal er 
her bytta ut med mangfaldige forteljingar frå gateplanet.

– Vi ønskjer å undergrave sikker kunnskap, eller rettare sagt, 
trua på at vi kan ha sikker kunnskap. Vi vil vise særtilfella som ikkje 

5200 personar var utan fast bustad i Noreg i 2003. I ein ny rapport fortel mange om korleis eigen bustad fører til einsemd og til og med panikk. (Ill. foto: Scanpix)
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passar inn i tabellar. Vi leitar ikkje primært etter det generelle eller 
representativiteten, seier kollega Jan-Kåre Breivik. 

Forskarane oppfattar at det er tabellane som dominerer når 
departementa skal iverksetje sine strategiar eller politikarane skal 
forsvare sine bragder. Men tabellkartet harmonerer ikkje alltid 
godt med terrenget i det verkelege livet, som er både samansett, 
motsetnadsfylt og merkeleg. I dette landskapet kjem statistikken til 
kort, meiner dei.

– Mykje av den forskinga som er gjort har handla om å redusere 
talet på bustadslause, og mykje har derfor vore fokusert på å finne tal. 
Men dette blir i seg sjølv avgrensande, blant anna fordi det ikkje gir 
rom for å utforske kva det eigentleg vil seie å vere heimlaus, utdjupar 
Breivik.

Frå hospits til hybel
I staden for å skyve skjema og modellar nedover i systemet 
har forskarane henta opp historier. Den viktigaste delen av 
forskingsmaterialet består av intervju med menneske som er eller 
har vore heimlause og som samstundes har erfaring frå rusomsorg 
og psykiatrisk behandling. Stemmene deira er den viktigaste og 
alvorlegaste mangelen ved tidlegare arbeid som er gjort på området, 
ifølgje forskarane. I tillegg har fokusgrupper og deltakande observasjon 
i tiltaksapparatet vore del av prosjektet.

– På samfunnsområde med sterke interesser knytt til seg, er det 
særleg fare for at kategoriane blir endra. Med statistikk kan ein vise 
nedgang i talet på bustadlause, i tråd med politiske mål, medan 
realitetane bak kan vere reine omdefineringar. Det som tidlegare 
var definert som hospits kan i staden reknast som hyblar i eit nytt 
talmateriale, seier Taksdal. Sjølv om røyndomen for politikarar, 

byråkratar og media slik verkar til å vere i framgang, er den faktiske 
situasjonen for dei som ambulerer mellom institusjonar og gateliv 
ikkje mykje endra. 

– Tal er mykje lettare å bruke i politisk debatt og retorikk. Det er 
dessutan mindre tid- og ressurskrevjande for forskarane å basere seg på 
spørjeskjema enn å gjere omfattande intervju. 

Taksdal og Breivik poengterer at dei ikkje er imot statistiske 
metodar. Dei er nødvendige for utforminga av ein fungerande 
boligpolitikk.

– Vi er ikkje imot å telje. Men statistisk analyse er ikkje noko godt 
verktøy for å finne ut korleis folk lever liva sine.

«Jeg hadde egen leilighet. Så ble det 
det dobbeltlivet da, sant, med at det 
begynte å balle på seg, og det ble 
problemer med meg og han, så valgte 
jeg å ruse det vekk. Så det dobbeltlivet 
det ble litt dyrt etter hvert. Det gikk ut 
over husleie og sånn, og så en dag så 
kom namsmannen.»

Frida
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•  Rapporten «På randen av å bo – erfart kunnskap 
om livet og flyttingene mellom psykiatri, 
rusomsorg, gater, hospitser og egne boliger» 
er skriven av Arnhild Taksdal, Jan-Kåre Breivik, 
Kari Ludvigsen og Bodil Ravneberg ved 
Rokkansenteret/Universitetet i Bergen.

•  Forskinga er bestilt av Kommunal- og 
regionaldepartementet, Arbeids- 
og sosialdepartementet, Helse- og 
omsorgsdepartementet og Sosial- og 
helsedirektoratet. Målet er å finne ut meir om 
samanhengane mellom bakgrunn i rusomsorg 
og psykiatri og mangel på bustad i etterkant.

Førestellingar om sikker kunnskap slår sprekker i møte med dei 
uforutseielege livsmønstra mange rusmisbrukarar og heimlause lever i, 
meiner forskarane Arnhild Taksdal og Jan-Kåre Breivik.

Medan fastlagte spørjeskjema legg klare føringar og avgrensingar på 
kunnskapen som kjem ut av forskinga, gir dei djuptgåande intervjua 
meir rom for nyansar og overraskingar.

– Vi er i mindre grad fastlåste i fortolkingar i forkant. Det opnar 
for nye måtar å forstå på. Vårt viktigaste verktøy er kritisk refleksjon, 
å lytte og tenke over. Eg trur derfor vi har større sjanse for å avsløre 
fordommar som elles har fått sildre inn i mange undersøkingar. Det 
er viktig i eit felt som er så ideologisk lada og fylt med makt, seier 
Taksdal.

Kunnskap er ikkje makt
Funna i forskingsrapporten frå Rokkansenteret slår hol på mange 
myter om heimlause. Ei av dei er at overgangen frå gate til institusjon 
representerer sjølve overgangen frå kaos til eit meir ordna liv. Mange 
av dei intervjua opplever derimot institusjonsopphald av ulike slag 
som ein av fleire stoppestader i eit rastlaust og slitsamt liv. 

Den verkeleg store overgangen handlar ofte om spranget inn i 
eigen bustad og inngangen i det «normale» livet. Det kan bety brot 
med fellesskap og tryggleik som finst i det «ustreite» livet. Mange 
fortel om korleis eigen bustad fører til einsemd og til og med panikk. 

– Systemet har problem med å forhalde seg til noko som ikkje 
er stabilt, og har vanskeleg for å lage løysingar tilpassa ustabile og 
vekslande liv som skil seg frå normalen, seier Taksdal. 

Ifølgje UiB-forskarane veit tilsette i institusjonar og etatar for lite 
om dei som dei skal hjelpe. I mange tilfeller fører formelle krav og 
kriterium for å kunne få hjelp til uoverstigelege barrierar for klientane. 
Rigid regelverk, lang saksbehandlingstid og ansvarspulverisering gjer 
vondt verre.

Forklaringane på dette knyter forskarane delvis til kunnskapssynet dei 
kritiserer og delvis til kulturelle rammer.

– Kunnskap er ikkje alltid makt. Sjølv om det finst mange gode 
hjelparar rundt omkring ser vi at den erfarte kunnskapen til dei vi 
fortel om ikkje blir tatt seriøst. Den manglar status i forskinga og 
dette forplantar seg nedover i systemet. Narkomane og psykiatriske 
pasientar blir ikkje heilt aksepterte som sjølvstendige individ. Vi har 
ein lang tradisjon for manglande tillit på dette området.

Breivik og Taksdal meiner derfor at mykje velmeinande hjelp også 
handlar om sosial kontroll.

– Vi lever i eit velferdssamfunn, men samstundes under eit sterkt 
normalitetstrykk som festar seg både på grasrota og i store politiske 
prosjekt. Dei gode hjelparane har forestillingar om kva det vil seie å 
leve eit verdig liv.

Forsking og forteljing
Forskarane ved Rokkansenteret vil slå eit slag for forteljingane, 
ambivalensen og den usikre kunnskapen. Men er dette eigentleg 
mogleg innanfor rammene av det vi kallar vitskap? 

– Ja, men vi arbeider i ei form som ligg i grenselandet mellom 
tradisjonell vitskap og humanistisk formidling, seier Breivik.

Med den nye forskinga om heimlause sin situasjon går forskarane 
inn i eit felt som skjønnlitteraturen og ikkje minst journalistikken har 
meir erfaring med.

– Vi gjer noko systematisk og reflektert i samanheng med eit breitt 
kunnskapsfelt. Måten vi set dette saman på er det som skil forskinga 
vår frå skjønlitteratur og journalistikk, slår Taksdal fast. 

Vil finne samanhengar
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› Statistikk, tall og tilfeldigheter ‹

Latt i statistikken
Vi lever i eit taltyranni, meiner medievitar 
Helge Østbye og organisasjonsforskar Linda 
Sangolt.

Du kan knapt opne ei avis, høyre på radio, sjå på fjernsyn eller lese 
eit nettmedium utan: «Nye tal viser…». «Ei spørjeundersøking 
avslører…». Statistikk gjennomsyrar journalistikken, politikken, 
organisasjonslivet og kvardagslivet. Har vi for stor tiltru til tal? 

Førsteamanuensis Linda Sangolt frå Institutt for administrasjon 
og organisasjonsvitskap og professor Helge Østbye frå Institutt for 
informasjons- og medievitskap møter Hubro til samtale om statistikk 
og media.

Sangolt: – Den amerikanske forfattaren Susan Sontag peikar 
på korleis fotografiet fortrenger teksten, til dømes i ein avisartikkel. 
Krafta i biletet set teksten i bakgrunnen. Slik kan det også vere 
med tal. Statistikk er ein veldig komprimert og overtydande type 
informasjon som ofte fortrenger nyansar og utleggande tekst. Slik sett 
er det ein parallell mellom foto og statistikk i journalistisk bruk.

Østbye: – Media bruker statistikk på mange måtar. Media kan 
oppdage eit fenomen som ein kan få belyst med statistikk. Eller 
grupper utanfor media kan presentere ein argumentasjon bygd på 

spørjeundersøkingar eller offisiell statistikk. Ofte er då berre delar 
av talmaterialet tatt med, til dømes for å underbygge eit lønnskrav. 
Ein ressurssterk organisasjon har gjerne ein ferdig tilrettelagt pakke 
som dei sender til journalisten. For journalisten, som elles måtte 
brukt store ressursar på å framskaffe informasjonen sjølv, vil det vere 
svært lett å ta i mot. Dette er det vi kan kalle informasjonssubsidiar. 
Journalisten kan få eit oppslag, kanskje eksklusivt. Men oppslaget blir 
samstundes del av ein argumentasjon som nokon utanfor media har 
interesse av å spreie.

Sangolt: – Statistikken gir noko konkret. Det er lettare å nå fram 
med noko du kan underbygge på ein konkret måte. Meir sofistikerte 
metodar er meir ressurskrevjande. 

«Verken statistikk eller annan 
informasjon er uskyldig, det vil alltid 
vere interesser knytte til måtar å 
legge den fram på. Eg kunne godt 
tenke meg ein ver varsam-plakat for 
bruk av statistikk.»

Linda Sangolt
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– Lever vi då i eit slags taltyranni?
Østbye:– Ja, det vil eg seie. Det er lettare å slå gjennom med eit 
argument viss du kan talfeste det, viss du kan bygge på noko som 
framstår som eit objektivt, korrekt materiale. Og veldig ofte er 
det umogleg å kontrollere bakgrunnsinformasjonen og kor godt 
argumentet dermed er.

Sangolt: – Dersom du ikkje kan knyte ei sak eller argument til 
konkrete tal, blir ein lett oppfatta som tvilsam, usikker eller useriøs. Vi 
ser ofte at tal blir kopla opp til argument og påstandar for å gi tyngde.

Østbye: – Statistikk har ein særleg sterk appell til moderne 
journalistikk, som er redd for dei lange samanhengane. Statistikk 
eignar seg til å bryte opp, i form av tabellar og grafar. Det gjeld å bryte 
mønsteret med berre tekst. 

– Har bruken av tal og statistikk auka?
Østbye: – Eg vil tru det. Meiningsmålingar er det i alle fall meir av 
no enn før. I desse samanhengane skal ofte problematiske spørsmål ha 
veldig enkle svar. Dette er eit problem. Det har blitt veldig lett å ringe 
inn, ha avstemmingar på Internett og så vidare. For media har dette 
til dels blitt viktige inntektskjelder, og tal dukkar opp i stadig nye 
samanhengar.

Sangolt: – Mange av instansane som produserer statistikk skal 
overleve i ein marknad.

– Ligg det dermed eit demokratisk problem i det omtalte 
taltyranniet?
Østbye: – Det er eit problem at det svært ofte er dei ressurssterke som 
kan framskaffe tal og statistikk. Men seriøs statistikk på sitt beste har 
også potensial til å fange opp situasjonen i breie lag av folket.

Sangolt: – Vi har lett for å henge oss opp i veikskapane med 
statistikk, faren for manipulasjon og skeiv bruk i media. Men vi 
skal ikkje undervurdere statistikk som reiskap for å ansvarliggjere 
makthavarar. Føresetnaden er at vi har ein uavhengig instans som 
produserer informasjonen. Seriøs statistikk av den typen Statistisk 
sentralbyrå leverer er vesentleg for samfunnet vi lever i. Den skal vere 
tilgjengeleg for alle og skal kunne brukast til å framsetje kritikk.

– Burde det vore ei sertifiseringsordning for å kvalitetssikre 
instansar som produserer statistikk?
Østbye: – Nei, det ville vere eit alvorleg brot på ytringsfridomen og 
journalistane sin fridom til å velje kjelder fritt. Men ein burde kanskje 
ha ein sjølvjustis, kanskje ei eiga foreining for dei seriøse i bransjen, 
men særleg lenger enn det bør vi ikkje gå.

Sangolt: – Elles må vi stole på at vi har ein tilstrekkeleg grad av 
informasjonskonkurranse. Og vi må stole på at folk er kritiske og i 
stand til å reflektere – ikkje berre over informasjonen, men også over 
kjeldene. Verken statistikk eller annan informasjon er uskyldig, det vil 
alltid vere interesser knytte til måtar å legge den fram på. Eg kunne 
godt tenke meg ein ver varsam-plakat for bruk av statistikk.

Østbye: – Det er ein god tanke. Det er dessutan viktig at 
journalistutdanningane formidlar metodekunnskap, både for 
at journalistane skal kunne bruke data på rett måte og for å 
gjennomskode manipulasjon. 

– Er bruken av tal og statistikk med på å utvide eller snevre inn 
det offentlege ordskiftet i dag?
Sangolt: – Kategoriane som ligg bak utarbeidinga av statistikk blir i 
alle fall for lite problematiserte. All statistikk kviler på grunnleggande 
kategoriar. Når ein utarbeider statistikk for til dømes arbeidsløyse, 
må ein lage kategoriar for kven dei arbeidslause og arbeidssøkande er. 
Det er dette vi kallar definisjonsmakt. Men kategoriane blir stort sett 
oppfatta som statiske og gitte, også av politikarar.

Østbye: – Statistisk sentralbyrå definerer kategoriane sine 
på grunnlag av tradisjon. Jordbrukstellingane er til dømes svært 
detaljerte, medan andre felt er dårleg dekt. Dersom ein skal finne 
ut kor mange som arbeider i mediesektoren i Noreg må ein bruke 
kategoriar som eigentleg høyrer til heilt andre felt.

– Kan statistikk vere farleg?
Sangolt: – Eg trur ikkje journalistane bevisst manipulerer. Eg trur det 
handlar om manglande kompetanse og tidspress. Hos politikarar og 

makthavarar ligg det derimot heilt andre interesser i å trikse med tal. 
Ein kan lyge med ord og ein kan lyge med statistikk. Vi veit at visse 
regime gjer det systematisk. Statistisk sentralbyrå gjer ikkje det. Men 
vi kan ikkje sjå vekk frå at det kan vere situasjonar der det blir utøvd 
press på uavhengige statistikkorgan i demokratiske samfunn – med 
krav om å halde tilbake, eller kamuflere. Storbritannia har eit nasjonalt 
statistikkbyrå som har vore omgitt av kontroversar dei siste 20–30 
åra på grunn av påstandar om sminking av tal, press på statistikarar, 
påverknad av kategoriar og så vidare.

– Står media i fare for å opptre som nyttig idiot for krefter som 
bruker eller misbruker tal og statistikk?
Sangolt: – Ja, heilt klart. Det er sterke interesser i sving. Vi har sett at 
fleire regjeringar i EU har hatt tendensar til å trikse med tal i samband 
med sine rapportar til Eurostat (EUs statistikkbyrå, red. merkn.) og 
Den europeiske sentralbanken. 

Østbye: – Økonomisk press internt i media gjer at det blir mindre 
tid til å arbeide med enkeltsakene. Det fører til meir bruk av ferdig 
tilrettelagt stoff frå kjeldene. Eg ser på dette som ein stor fare. Det er 
lett å hamne i lomma på dei som har råd til å lage statistikk. Men på 
nokre felt har journalistikken blitt mykje betre. Det gjeld særleg den 
økonomiske journalistikken.

– Kva skal til for å styrke formidlinga av statistikk i media?
Sangolt: – Kritisk journalistikk må gå bak tala og stille politikarane 
til ansvar. Dermed må ein også sjå på kva kategoriar som ligg til 
grunn for statistikken. Når nokon til dømes endrar definisjonen på 
arbeidsløyse, kan det skje utan at journalistar får det med seg. Ein tek 
det for gitt at måten å rapportere arbeidsløyse på er den same som før. 
Men tala kan bli svært ulike ettersom ein endrar på definisjonen.

Østbye: – Eg har lyst til å sjå nærare på statistikk for 
narkotikabeslag. Når narkotikabeslaga går ned, blir dette brukt som 
argument for å styrke politiet, fordi alt for mykje slepp gjennom. 
Dersom beslaga går opp, kjem det krav om å styrke politiet fordi 
narkotikatrafikken aukar. Denne måten å bruke statistikk på slepp 
altfor lett gjennom i media.

– Kan vi då konkludere med ordtaket om at det finst tre typar 
løgn: løgn, forbanna løgn og statistikk?
Østbye: – Du kan lyge med statistikk på fleire måtar. Men misbruk 
av statistikk skuldast oftast dumskap og kunnskapsløyse. Statistikk 
kan både brukast til å belyse viktige samfunnsfenomen – og til å 
manipulere. 

Sangolt: – I kva grad du har tillit til statistikk, er avhengig av 
kva kunnskapssyn du har. Du kan sjå på statistikk som eit slags 
meteorologisk instrument med nøyaktige svar. Eller du kan ta 
høgde for at kunnskapsproduksjon blir påverka av sosiale forhold og 
samanhengar.

Det er ikkje noko ibuande galt i å føre statistikk. Spørsmålet er 
korleis statistikk blir brukt. 

«Når narkotikabeslaga går ned, blir 
dette brukt som argument for å 
styrke politiet, fordi alt for mykje 
slepp gjennom. Dersom beslaga 
går opp, kjem det krav om å styrke 
politiet fordi narkotikatrafikken 
aukar. Denne måten å bruke 
statistikk på slepp altfor lett 
gjennom i media.»

Helge Østbye

HUBRO 2/2006 • 17



Har jeg ikke sett deg før?
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Om du ser noen på gaten som 
virker kjent uten at du helt vet 
hvorfor, er det intuisjonen som 
arbeider for deg.

Intuisjon blir ofte forbundet med «magefølelse» og mange mener 
at slike opplevelser oppstår relativt sjelden, men slik er det ikke. 
Det hevder forsker Elisabeth Norman, som nylig disputerte for 
doktorgraden i psykologi om emnet. 

Følelser i bevissthetens ytterkant
Hun mener intuitive følelser er noe som ledsager våre bevisste 
opplevelser hele tiden, men at mennesker retter fokus mot disse 
følelsene i større eller mindre grad avhengig av situasjonen, og 
muligens også avhengig av individuelle forskjeller i personlighet. I 
følge Norman er det vi ofte kaller intuisjon følelser i bevissthetens 
ytterkant. De kjennetegnes ved at de oppleves bevisst, men refererer til 
kunnskap eller erfaring som ikke er bevisst tilgjengelig i øyeblikket.

– Det vi kaller «fringe consciousness», eller følelser i bevissthetens 
ytterkant, binder sammen våre fokuserte bevisste opplevelser og 
kunnskap som er relevant i situasjonen, men som vi ikke er bevisste på 
der og da. Antakelsen er at kunnskap som er opp i dagen er relatert til 
ubevisst kunnskap og skaper en intuitiv følelse.

Ta for eksempel at man ser et fjes på gaten og føler at det er noe 
kjent. Da er man bevisst at man ser fjeset, men at det «var noe» med 
fjeset kommer fra ytterkanten av bevisstheten. Det kan være at man 
har gått forbi noen man kjente en gang, men at man ikke er bevisst på 
dette i øyeblikket.

At noen vil tenke «her er det noe kjent» mens andre går 
utfortrødent videre, kan skyldes at det er ulikheter i hvor sensitiv eller 
oppmerksom man er for de intuitive følelsene. 

Magen bestemmer
– Noen er kanskje mer opptatt av å finne ut hvilke følelser som blir 
vekket i dem, og da kan de bruke intuisjonen mer aktivt. Det er mulig 
at det å tolke kroppsspråk og sosiale signaler innebærer at man er 

sensitiv for følelser i ytterkanten. I situasjoner hvor man skal ta svært 
viktige og alvorlige valg kan det være slik at vi ikke har så mye annet å 
støtte oss til enn magefølelsen. Selv om vi ikke vet om denne er riktig, 
kan det i mangel av noe annet likevel være magefølelsen vi ender opp 
med å bruke. 

Intuisjon har for det meste vært filosofenes domene. Få psykologer 
har forsket på intuisjon, men feltet møtes med økende interesse også 
blant dem. Norman har prøvd å etterprøve om det går an å identifisere 
«fringe consciousness» ved hjelp av objektive målemetoder ved å sette 
folk i en situasjon hvor de skal lære seg noe ubevisst.

I doktorgradsarbeidet har hun gjort sekvenslærings-
eksperimenter. Her har deltakerne blitt satt foran en datamaskin 
der de må respondere hurtig i forhold til figurer som beveger seg 
etter kompliserte mønster. Man finner vanligvis at slike kompliserte 
mønster ikke kan læres bevisst, men at de kan læres implisitt eller 
ubevisst, noe som avdekkes gjennom for eksempel reaksjonstid. 
Normans hypotese er at situasjoner som man tradisjonelt assosierer 
med implisitt eller ubevisst læring kan gi opphav til intuitive følelser i 
bevissthetens ytterkant. Hun fant ikke kjønnsforskjeller eller forskjeller 
mellom testpersoner i ulik alder, men hun fant noe støtte for at det 
er individuelle forskjeller når det gjelder intuitive følelser. Og de som 
skåret høyt på en test om åpenhet til følelser, viste noe mer læring 
og var i større grad enn andre bevisste på det de hadde lært målt ved 
objektive tester.

Komplekse sammenhenger
Norman understreker at implisitt læring ikke har sammenheng med 
intelligens. Hun innrømmer at det er komplisert å se sammenhengen 
mellom disse sekvenseringstestene og dagliglivet, men sier at det kan 
tenkes at intuisjon i dagliglivet også kan knyttes til det å se komplekse 
mønster. Man kan se det som at vi intuitivt oppfatter noen statistiske 
sammenhenger som er for komplekse til at vi har et bevisst forhold til 
dem.

– Man kan si at den ubevisste kunnskapen noen ganger er 
svært utilgjengelig og noen ganger veldig tilgjengelig, og når den er 
utilgjengelig kan det være lettere for oss å fokusere på de intuitive 
følelsene som den ubevisste kunnskapen skaper, sier Norman. I et 
kommende post.doc-prosjekt planlegger hun å se på hvordan folk 
bruker intuitive følelser i visse situasjoner, og hvordan dette for 
eksempel spiller en rolle i mental helse. 

TEKST: HILDE K. KVALVAAG FOTO: SCANPIX

De som skårer høyt på åpenhet til følelser er mer intuitive enn andre.
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Gløym tidsklemma i byen
Foreldre som bur i sentrum av Bergen 
meiner dei har eit mindre stressande liv enn 
dei som bur i forstadane.

13 foreldrepar i sentrum av Bergen har blitt intervjua i samband 
med doktorgraden til familieforskar Hilde Danielsen. Ho har sett på 
tidsopplevingar i kvardagen på organiseringa av sosiale relasjonar, og 
på korleis foreldra oppfattar byen som eit oppvekstmiljø. Foreldrepara 
ho har snakka med meiner at dei har funne det gode liv i sentrum 
og ikkje er fanga i tidsklemma. Dei framstiller det å bu i sentrale 
deler av byen som ein måte å skaffe seg roleg tid på ved å kunne 
gå i kvardagen, sleppe rushet og ha korte avstandar til aktivitetar i 

kvardagslivet. Idealet for mange av dei er ei «italiensk» stemning med 
ope hus, der ein tek ting som dei kjem. Men for «italiensk» bør det 
ikkje bli.

Aktivt, men roleg!
Langsam, men aktiv tid skal det vere for barnefamilien i byen. 
Foreldra framheva overfor Danielsen at sentrum av byen representerer 
eit eige tempo og atmosfære som dei finn tiltrekkande. Mange 
foreldre utfordrar slik biletet av sentrum som ein rastlaus plass med 
høgt tempo. Det er mange som framstiller bylivet som trygt og godt, 
fredeleg og roleg. 

– Dette er vel ikkje alltid like lett å kombinere? 
– Dei vil at ungane skal bli trena i fart og tempo, men dei skal 

også få ro. Du kan seie at foreldra ønsker å gjere mykje, men på ein 
avslappa måte. I Oslo, der ein har større fysiske avstander, vil ikkje 
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Mange byforeldre ryddar plass til eit rolegare liv, ved deltidsjobbing eller ved aktivt å skjerme borna mot for 
mange aktivitetar og vennebesøk, seier familieforskar Hilde Danielsen.
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dette sjå likt ut. I Bergen har ein nærleiken til sentrum av byen, 
nærleik til andre folk, og barna kan leike utan at foreldra må køyre dei 
til vennene.

Skjermar ungane
Danielsen seier at ho ser at dette kan verke som eit paradoks, men at 
hennar inntrykk er at byforeldra verkeleg prøver å leve etter dette. Ho 
meiner at mange faktisk ryddar plass for eit rolegare liv ved til dømes 
å jobbe deltid – eller aktivt skjerme ungane ved å avgrense talet på 
aktivitetar og vennebesøk. Til dømes er maksimum to aktivitetar i 
veka normen for barn. Samtidig er det mange som seier at dei likar 
byen fordi det er mange aktivitetar å velje mellom.

– Tidsorganiseringa blir ein del av foreldrerolla. Foreldra opplever 
at dei er ansvarlege for tidsopplevinga til ungane i kvardagen, og at det 
å skjerme dei mot ein for hektisk kvardag blir ein del av forminga av 
barnet. 

Hellig tid
Korleis ein snakkar om og organiserer tida viser ideala om korleis ein 
ønskjer at familien skal leve. Gjennom å analysere korleis foreldra 
snakkar om tidsorganiseringa av kvardagen med barn i sentrum av 
byen, blir både opplevinga av bysentrum som bustadmiljø og sentrale 
ideal om barneoppdraging aktualiserte, meiner Hilde Danielsen. 

Ho fortel at foreldra snakkar varmt om lange ettermiddagar, om å 
vere aktiv og gjere noko som familie, medan helgene blir omtalt som 
hellig tid for familieliv. Å ha tid til å gjere ingenting, leike, sulle rundt 
og ta ting som dei kjem verkar også som eit ettertrakta gode.

– Foreldra i mellom er det sterke føringar på korleis ein skal bruke 
ettermiddagane. Då skal det vere felles middag og noko tid som 
ungane disponerer sjølve. Det er lite legitimt å gjere noko utan ungane 
i helgene.

Eksponert for reelle livsvilkår
Ho meiner at mange av foreldra som bur i sentrum av byen sluttar 
seg til det norske idealet om ein roleg og trygg oppvekst for barna, 
samstundes er det mange som trekker fram at dei set pris på høvet til å 
skifte mellom nærleik til natur og bylivet, og mellom den relative roen 
i gata og larmen på Torgalmenningen. 

For medan mange framheva kor stille og roleg dei hadde det 
rundt seg, var det også foreldre som likte det konfliktfylte, bråkete og 
spennande ved bylivet. Byen og det urbane vert ofte forbunde med 
raskt tempo, kontrastar og mange endringar.

– Fred og ro kan knytast til det stivna og kjedelege, og slik avvisast 
som ei lite utfordrande ramme for familieliv. Mange foreldre i byen 
meiner det er sunt for barna å bli eksponert for reelle livsvilkår, 
med det meinest at det er narkomane og prostituerte i gatene og at 
barna får møte menneske med ulik bakgrunn. Dermed snur dei det 
potensielt negative til noko positivt, seier Hilde Danielsen. 

Biletet av harmoniske barn som spring fritt i naturskjønne miljø, stod 
så sterkt i medvitet til folk på 1970- og 80-tallet at byane stod i fare for 
å bli barnlause. Bykjernene var prega av dårlege trafikkløysingar og 
forslumming. Dei som vart att var dei som ikkje hadde nok ressursar til 
å flytte ut. På 1990-tallet begynte dette for alvor å endre seg. Familiane 

som har tatt eit medvite val om å busette seg i bykjerna er ofte høgt 
utdanna, har sterke meiningar om foreldrerolla og er opptekne av at 
staden dei bur på vil vere med på å vidareføre dei «rette» verdiene til 
barna sine.

«Venner av oss fortel at dei hadde 
barnehage i ein forstad før, no har dei 
barnehage her. Og dei seier at det er to 
heilt forskjellige verder. I forstaden stod 
folk og klorte i lakken på døra klokka halv 
åtte, skulle hive ungane inn, så kom dei 
springande halv fem for å få ungane ut før 
det stengte. Her kan du komme klokka 
halv ni, og det kan vere tre–fire barn her, 
så kjem du og hentar dei att klokka tre og 
så er det tomt igjen. Det seier jo noko om, 
ikkje velferda, men om fleksibiliteten, tida, 
overskotet av tid.»

Far til to busett i Bergen sentrum

«Det er eit bustadstrøk her, det er ikkje 
som å bu i sentrum, det er på ein heilt 
annan måte. Det er ingen bilar her, ikkje 
noko bråk og tull og veldig roleg og 
greitt.»

Mor til to busett i Bergen sentrum

Frå slum til Soria Moria
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AIDS I TANZANIA: Kjell Arne Johansson skal forske på hvordan leger i 
Tanzania bestemmer hvem som skal få hiv/aids-behandling. Det er mange 
verdier å ta hensyn til.
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Legenes vanskelige valg
Når en sykdom er i ferd med å endre hele 
samfunnet og de medisinske ressursene 
er knappe, må behandlerne foreta nesten 
umulige valg om hvem som skal få 
behandling. Forsker Kjell Arne Johansson 
studerer Tanzanias aids-dilemmaer. 

Kjell Arne Johansson er lege og stipendiat ved Institutt for 
samfunnsmedisin. Hovedtema i hans doktorgradsarbeid er den 
vanskelige problemstilingen som et land med helt andre helseressurser 
enn vårt står overfor. Hvem av de aids-syke skal få nytte av de knappe 
medisinske resursene landet besitter?

De sykeste eller de yngste?
Helst skulle alle fått den hjelpen de trenger, men det er ikke mulig. 
Tanzania, et land cirka tre ganger større enn Norge, har 35 millioner 
innbyggere. Det er planlagt at rundt 200 klinikker i landet skal 
behandle hiv- og aids-syke, og i dag er det rundt 100 klinikker som 
gir denne behandlingen. Syv prosent av befolkningen har viruset, seks 
prosent av mennene, åtte prosent av alle kvinnene. Eldre menn og 
yngre kvinner topper statistikken.

– Forekomsten av hiv i Tanzania er litt høyere enn 
lungesykdommen kols her i Norge. Problemet med hiv i Tanzania er 
at mange er syke uten at de vet om det, og bare en liten andel av de 
syke får behandling, sier Johansson. 

Men det er ikke alle som trenger medisiner. I lavinntektsland 
lever hiv-smittede i gjennomsnitt åtte til ni år uten behandling. 
Behandlingen kan forlenge livet med rundt seks år. Det er først i den 
siste fasen man blir skikkelig syk, og først noen år etter man er smittet 
at man trenger behandlingen. Det er uenighet om når en bør starte 
behandlingen for å få best effekt av medisinene. 

Når det gjelder prioriteringer under forhold med lite ressurser, må 
en velge mellom å behandle de aller sykeste eller de som er litt friskere 
og mest sannsynlig vil ha større effekt av behandlingen. De aller fleste 
legger mest vekt på å behandle de sykeste. Et annet dilemma er om en 
skal velge å behandle de yngste fremfor de eldste. 

25 000 av 1,8 millioner
– Mens det i USA og andre vestlige land gis behandling med god 
effekt til både de sykeste og de mindre syke, legger WHO og de fleste 
lavinntektsland større vekt på å behandle de sykeste. Hvem man 
prioriterer har enorm virkning på etterspørsel av behandling. Med 
dagens behandlingskriterier i Tanzania regner man med at ti prosent 
av alle med hiv trenger behandling. Hvis en bruker amerikanske 
kriterier må en regne med å behandle 50 prosent, forteller Johansson.

Dette har mye å si når 1,8 millioner har hiv og det er lite ressurser 
å bruke på behandling. Det er et stort gap mellom antallet hiv/aids-
syke i Tanzania som trenger behandling og hvor mange som faktisk får 
det. I dag utgjør det bare 25 000 personer. 

Kjell Arne Johansson skal snart tilbake til Tanzania for å gjøre 
feltarbeid. Da skal han se på hvordan prioriteringene skjer i praksis. 
En viktig del av arbeidet er også å se på hva man faktisk kan legge vekt 
på i en slik utvelgelse.

– Pasienten som har hiv får nedsatt immunforsvar og kan blant annet 
lettere bli utsatt for tuberkulose, lungebetennelse og ulike krefttyper. 
Det er heller ikke et mål å begynne med hiv/aids-behandling for tidlig, 
for det er store bivirkninger av medisinene, sier Johansson. 

– Tidligere har man trodd at behandling forlenget levealderen like 
mye uansett når behandlingen begynte. Men nå viser nyere forsking at 
jo tidligere en starter behandling, dess bedre utfall får behandlingen, 
og pasienten lever lenger. Den gjennomsnittlige leveladeren i Tanzania 
er 45 år. Skal man da la være å behandle dem som er over forventet 
levealder? Er det rettferdig å anse dem som «heldige» fordi de har 
oppnådd gjennomsnittlig levealder, spør han.

Rammer samfunnsstrukturene
Spørsmålene er mange og det finnes ingen fasitsvar. Mange går med 
viruset i kroppen uten engang å vite om det. Kjell Arne Johansson 
forteller at i Sør-Afrika gikk legene til landsbyene og testet folk. Så å si 
alle lot seg teste, men bare fem prosent kom tilbake noen dager senere 
for å hente resultatene. 

– De lot seg teste av solidaritet med dem som foretok testene, 
slik at testpersonell ikke mistet jobben. Men ingen ville gå tilbake til 
bygningen, som var forbundet med den tabubelagte sykdommen, for 
å få svaret på hiv-testen. Da ville jo alle tro at de hadde aids, forteller 
han. 

De aids-syke som bor i storbyer som Dar es Salaam er bedre stilt 
enn dem som bor på landet. Der er hjelpen nærmest. Likevel er det 
ikke alltid det hjelper å bo i byene, til tross for tilgang på medisiner.

– Flere av de svakeste har problemer med å ta tabletter regelmessig. 
Hvis medisinen ikke tas regelmessig er behandlingseffekten dårligere. 

Et annet problem er at medisinen må taes med mat, noe de aller 
fattigste ikke alltid har nok av. 50 prosent av Tanzanias befolkning 
lever under fattigdomsgrensen. 

Når så mange som syv prosent av befolkningen i et fattig land 
lever med dødsdom, sier det seg selv at sykdommen rammer mer 
enn bare dem som har viruset i kroppen. De som topper hiv/aids-
statistikken er i sin mest produktive alder, midt i tredveårene. 
Sykdommen er komplisert og har en enorm innflytelse på 
samfunnsstrukturene. Det er for eksempel mange lærere som er hiv-
smittet. Blir de syke går det utover utdannelsen til folk. 

Avhengig av utenlandsk hjelp
– Skal man kunne si at en person er mer verdt fordi han har fått 
en utdannelse? Eller skal man se helt bort fra de samfunnsmessige 
aspektene? Et alternativ når det gjelder utvelgelse av hvem som skal få 
medisin er å gi prioritet til de som er uskyldige ofre for hiv-smitte, sier 
Johansson. 

Helsepersonell som er smittet i tjeneste, husmødre som blir 
smittet av mannen sin, barn som blir født med viruset og voldtektsofre 
er blant dem som er uforskyldt i sin egen situasjon.

– Jeg er opptatt av at det skal være så rettferdig som mulig. Hvis 
utvelgelsen for eksempel gikk ut på å prioritere de yngste vil flere 
kvinner enn menn bli behandlet. Da vil automatisk mange av de som 
urettferdig har blitt syke få behandling først. 

Tanzania er helt avhengig av utenlandsk hjelp for å bekjempe 
sykdom, enten det er via NORAD, forskningsinnsats eller rene 
økonomiske midler. I følge Johansson gir Tanzanias statsbudsjett bare 
seks dollar per hode til helseutgifter. Til sammenligning er utgiftene i 
Norge 4500 dollar per hode. 

TEKST: JENNIFER FOSSNES FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN
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Fem søkere fra Universitetet i Bergen 
er gått til finalerunden i konkurransen 
om å få etablert sentre for fremragende 
forskning.

De fem UiB-finalistene er Kenneth Hugdahl fra Institutt 
for biologisk og medisinsk psykologi, Gjert Kristoffersen 
fra Nordisk institutt, Rolf-Birger Pedersen fra Institutt for 
geovitenskap, samt Jostein Gripsrud og Barbara Wasson, 
begge fra Institutt for informasjons- og medievitenskap. 
Kristoffersen og Wasson har også tilknytning til Avdeling for 
kultur, språk og informasjonsteknologi (AKSIS,) ved Unifob. 

I fjor høst søkte 98 norske forskningsmiljøer om å få 
tildelt status som Senter for fremragende forskning (SFF) av 
Forskningsrådet. I alt var det 19 fagmiljøer fra UiB som hadde 

Society and Linguistic 
Change
Leder: Gjert Kristoffersen

Senteret skal studere hvordan sosiale og 
strukturelle faktorer sammen påvirker og skaper 
lingvistisk variasjon og endring. Gjennom å 
skape et vitenskapelig miljø hvor forskere 
som representerer ulike perspektiv på disse 
spørsmålene kan samarbeide, er senterets 
overordnete mål å utvikle en modell hvor ulike 
teoretiske perspektiv på lingvistisk endring kan 
berike hverandre og skape en helhet.

Norwegian Centre for the 
Study of Severe Mental 
Disorders
Leder: Kenneth Hugdahl

Senteret vil finne kjennetegn ved schizofreni 
og manisk-depressiv sykdom som bidrar til å 
forbedre diagnostisering, prognose, behandling 
og omsorg. Dette skal gjøres både gjennom å 
studere pasienter i kontakt med helsevesenet i 
Norge, og gjennom opplysninger hentet fra ulike 
pasientregistre.

Sentre for 
fremragende 

forskning
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meldt seg på den knivskarpe SFF-konkurransen. På landsbasis 
har i alt 26 miljøer gått videre til finalerunden. Forskningsrådet 
vil etablere mellom fem og ti nye sentre og disse blir kunngjort i 
desember. Sentrene skal åpne i 2007.

Må jobbe videre
De andre SFF-kandidatene som er invitert til finalen, fordeler 
seg med elleve fra Universitet i Oslo, fire fra Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitetet (NTNU) og to fra Universitetet 
i Tromsø. Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Norges 
geologiske undersøkelser (NGU), Havforskningsinstituttet og 
Simula-senteret er representert med én søknad hver. Blant de 
utvalgte fagmiljøene er altså 11 innenfor fagene biologi, medisin 
og psykologi, ni innenfor naturvitenskapelige og teknologiske 
fag og seks innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. 

Forskningsrådet opplyser om at alle søknadene er 
vurdert av tre utenlandske fageksperter. Deretter har en 
vitenskapelig komité, som har bestått av 11 internasjonalt høyt 

respekterte fageksperter, gått gjennom både søknadene og 
fagekspertuttalelsene. Til slutt har Forskningsrådet SFF-utvalg, 
som består av Hovedstyret og styret i Divisjon for vitenskap, 
vurdert og gitt tilslutning til de anbefalingene som er gitt av 
fagekspertene. 

Spesielt for SV og HF 
– Med tanke på UiBs størrelse er vel fem finalister noe vi kunne 
regne med, men at våre miljøer står for tre av totalt seks søknader 
innenfor humaniora og samfunnsvitenskap er svært interessant, 
sier UiB-rektor Sigmund Grønmo.

De 14 fagmiljøene fra UiB som denne gangen ikke fikk en 
finaleinvitasjon, vil likevel ha utbytte av søknadsprosessen, mener 
Grønmo. Prosessen har gitt et godt grunnlag for videre faglig 
samarbeid og posisjonering i forhold til andre finansieringskilder. 

Fra før har UiB sentre for fremragende forskning 
innen integrert petroleumsforskning, klimaforskning og 
middelalderstudier. 

Centre for geo-biosphere 
research: Deep seafloor, 
deep biosphere & roots  
of life
Leder: Rolf-Birger Pedersen

Målsetningen er å utvikle et senter 
som kombinerer bidrag fra anerkjente 
forskergrupper innen geokjemi, mikrobiologi og 
molekylærbiologi. Sammen skal de utvikle ny 
fundamental kunnskap om interaksjon mellom 
geo- og biosfæren og livets opprinnelse.

InterMedia Centre for 
Technology Enhanced 
Lifetime Learning
Leder: Barbara Wasson

Målet er å sikre at Norge oppnår den kritiske 
forståelsen for og anvendelse av nyutviklete 
verktøy innen utdanningsteknologi og tilhørende, 
understøttende infrastrukturer, som igjen kan 
sikre at Norge får status som en aktiv og ledende 
aktør i den internasjonale kunnskapsbaserte 
økonomien. 

Centre of Excellence in the 
Study of the digitalisation of 
audiovisual culture
Leder: Jostein Gripsrud

Audiovisuelle media utvikler seg mot en felles, 
digital, teknologisk base. Denne prosessen har 
stor betydning for de sentrale politiske, sosiale 
og kulturelle funksjonene disse mediene har 
opparbeidet seg. Senteret skal studere og tolke 
prosessene innen digitalisering av audiovisuelle 
media, med spesiell vekt på deres funksjoner som 
nøkkelelementer i demokratiet.
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Hvordan genene våre reguleres og kommer 
til uttrykk, er mer komplisert enn man hittil 
har trodd. Nå må modellene forandres og 
lærebøkene skrives om. 

Da menneskets genom ble kartlagt for noen år siden, trodde de 
fl este at vi var nær ved å forstå vårt eget arvestoff . I virkeligheten var 
det ikke så enkelt: Genomet forteller oss ikke uten videre hvor de 
forskjellige genene begynner og slutter, og hvordan de skrus av og 
på. Vi er ikke engang helt sikre på hvor mange gener vi egentlig har. 
De nye resultatene som nå er publisert i Nature Genetics og det åpne 
tidsskriftet PLoS Genetics, hjelper oss imidlertid et godt stykke videre 
på veien.

Gener slås på
– Lærebokversjonen av genregulering sier at de fl este genene har 
spesielle start- og sluttposisjoner hvor det også avgjøres om genet 
skal slås av eller på. En startposisjon er en bestemt DNA-sekvens 
som kontrollerer de signalene som gjør at det genet som følger, blir 
transkribert til RNA, og som dermed kontrollerer hvilke proteiner 
cellene skal produsere, forteller Boris Lenhard.

Han er bioinformatiker og var inntil i fj or tilknyttet Karolinska 
institutet i Stockholm, men er nå forsker ved Computational Biology 
Unit ved UiB. Han er en av tre førsteforfattere på artikkelen i Nature 
Genetics. Arbeidet er utført av et stort internasjonalt team ledet av det 
japanske genomsenteret RIKEN.

Diff use på-knapper
Å fi nne disse startpunktene har dermed vært viktig for forskerne. 
Forskningen Lenhard har vært med på å utføre, viser derimot at slike 
veldefi nerte «på-knapper» er langt mindre hyppige enn man har 
antatt. De fi nnes riktignok, men nå viser det seg at i de fl este tilfeller 
blir gener aktivert ved hjelp av en rekke startpunkter som ligger 
nær hverandre i en større region. Disse sammensatte startregionene 
utvikler seg dessuten raskere enn de klassiske, veldefi nerte 
startpunktene. Forskerne mener dette kan være et utgangspunkt for 
å forklare kompleksiteten i høyere organismer, forteller Lenhard, og 
fortsetter: 

– Det begynte som et prosjekt som skulle telle gener. Det sluttet med 
at vi ikke lenger er sikre på hva et gen egentlig er! 

Nye modeller for sykdomsstudier
Pattedyrgenom inneholder også en mengde DNA som ikke har 
hatt noen påvisbar funksjon, og som man har trodd er rester av 
gammelt arvestoff . Forskerne har imidlertid funnet ut at mange av 
disse genene likevel har aktive startområder, og dermed er i funksjon. 
Startpunktene er nemlig ikke bare lokalisert ved begynnelsen av genet, 
men noen ganger også i områder inni ulike deler av genet. Dermed 
blir uttrykking av gener en mye mer komplisert prosess enn man 
hittil har trodd. I alt har forskergruppen nå identifi sert de viktigste 
startposisjonene til de aller fl este genene i genomene til mennesker og 
mus. Det vil være en uvurderlig ressurs for videre forskning.

– Vi snakker ikke lenger om en «av-og-på-knapp», men om en 
bryter man kan dreie på og få ut en større eller mindre eff ekt av genet, 
akkurat som en volumknapp, forklarer Lenhard.

Dermed må studier av sykdommer som skyldes feil i 
genreguleringen, nå ses i lys av disse nye resultatene.

Gir raskere evolusjon
Grunnen til at man lenge har trodd det dreier seg om veldefi nerte 
startpunkter, kan være at gener som er aktive i bestemte vevstyper ofte 
har slike entydige startpunkter, og det er enklere å studere slike gener 
enn gener som har mer kompleks regulering. Gener som er i bruk i 
mange vevstyper har derimot som regel mer diff use startregioner.

Når en art utvikler seg ved tilfeldige endringer i arvestoff et – 
mutasjoner – vil sammensatte startregioner gi mer gradvise endringer 
enn de som har enkle startpunkter, hvor en mutasjon enten vil få 
stor eff ekt, eller ingen eff ekt. Gradvise endringer gjør at forskjellige 
individer kan kontrollere enkeltgener på litt forskjellig måte, og 
dermed tillater de brede startregionene en raskere og mer robust 
evolusjon. Det betyr også at evolusjon har mer å gjøre med måten 
genene blir uttrykt på, enn med endringer i selve genet.

– Selv om dekodingen av genomet nå viser seg å være mer 
komplisert enn antatt, så har vi samtidig fått ny kunnskap som vi 
kan bruke til å analysere kompleksiteten, sier Lenhard fornøyd, 
og påpeker at analysene ikke ville vært mulig å gjennomføre uten 
bioinformatikken. To av de tre førsteforfatterne på Nature Genetics-
artikkelen er bioinformatikere.

Neste skritt blir nå å studere signalene som regulerer genene, samt 
hvordan genene samspiller med hverandre. 

TEKST: KJERSTIN GJENGEDAL ILLUSTRASJONSFOTO: ISTOCKPHOTO

Har funnet genenes på-knapper
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Mat under mistanke
Optimistene tror genmodifi sert mat kan 
redde verdens matvareproduksjon, men så 
langt har de tatt feil!

Hva er genmodifi sert mat?
En genmodifi sert organisme er en organisme som har fått endret 
arveegenskapene sine fordi man ønsker å forbedre produktet. Det kan 
for eksempel være å sette inn gener som gjør at en plante produserer 
sine egne insektdrepende stoff , eller gener som gjør at planter kan 
vokse raskere, forteller professor ved Institutt for biomedisin, Ian F. 
Pryme.

Hvordan skiller genmodifi sert mat seg fra tradisjonell avl?
Det man vil oppnå, er mye det samme. Men genmodifi sering handler 
om å sette inn ukjent arvestoff  i en organisme, og dermed tvinge den 
til å gjøre noe den ellers ikke kunne gjort. Ved avl forsøker man å 
rendyrke ønskelige egenskaper som organismen allerede har.

Kan ikke genmodifi serte produkter være til hjelp i 
bekjempelsen av fattigdom?
Jo, men de genmodifi serte produktene som fi nnes, er stort sett 
beregnet på amerikansk stordriftslandbruk. Lite av det er tilpasset 
tørke eller dårlig jord eller andre forhold som man har i Afrika hvor 
det virkelig er behov for hardføre arter. Noen afrikanske land nekter 
også å ta imot bistand i form av genmodifi sert korn og lignende. 
De vet at de ikke får solgt det videre. Å nekte å ta imot gratis korn 
er et sterkt politisk signal. Det er også eksperimentert med å sette 
inn et «terminatorgen» i genmodifi serte planter, som gjør at planten 
produserer sterile frø. Dermed blir bøndene nødt til å kjøpe nye frø 
hvert år, noe som ikke nettopp hjelper mot fattigdom. Slike produkter 
er imidlertid ikke på markedet foreløpig.

Blir det produsert eller solgt genmodifi sert mat i Norge?
Offi  sielt gjør det ikke det. Men vi utsettes for det likevel. Produkter 
som selges i Norge, kan inneholde en viss mengde genmodifi serte 
ingredienser, under bestemte krav til merking og testing. Det er satt 

grenser for hvor stor del av DNA-et til en organisme som kan være 
modifi sert. Problemet er at en liten mengde DNA kan produsere mye 
protein, så en lav grense for DNA kan gi en kunstig trygghet. Det 
er hvordan man har endret proteinsammensetningen i det ferdige 
produktet som har betydning.

Hva kan være ulempene med genmodifi sert mat?
Det er vanskelig å være sikker på at det er godt nok testet. Forsøk 
med rotter utført av Arpad Pusztai viste at lektinmolekylet som 
fi nnes naturlig i snøklokker, et protein som har insektshemmende 
egenskaper, ikke var farlig for rotter. Så ble dette genet satt inn i 
poteter for å gjøre poteten mer motstandsdyktig mot skadedyr. Disse 
genmodifi serte potetene viste seg å være farlige for rottene. Dette var 
umulig å vite på forhånd. Derfor bør man utføre omfattende tester av 
slike produkter før de slippes på markedet.

Blir ikke produktene testet godt nok?
De fl este genmodifi serte produkter utvikles av industrielle selskaper 
som først og fremst er interesserte i å utvikle et produkt de kan få ut 
på markedet raskest mulig. Derfor er det grunn til å tro at de ikke 
alltid er villige til å bruke lang tid på omfattende testing. Tenk på at 
mange legemidler, som jo blir grundig testet, likevel har vist seg å ha 
ukjente bivirkninger etter en tids bruk. Genmodifi serte organismer 
kan ikke trekkes tilbake fra markedet når de først er sluppet ut i 
naturen. Derfor er det grunn til å være føre var.

Hvilke andre uheldige virkninger kan man tenke seg?
Man kan for eksempel risikere å skape fl ere allergier. Hva skjer hvis en 
person som er allergisk mot noe, spiser mat som har fått tilført gener 
fra det han er allergisk mot? Det er også en fare for at komponentene 
i det genmodifi serte produktet oppfører seg annerledes enn i 
moderproduktet, som i eksempelet med poteten. Kanskje dukker 
det opp noe som enkelte grupper i befolkningen er spesielt ømfi ntlig 
for? Man kan også spørre om det genmodifi serte produktet bruker så 
mye energi på å produsere proteiner som ikke hører hjemme der, at 
det går på bekostning av de egenskapene vi ønsker. Dessuten kan nye 
egenskaper spre seg til andre, nærliggende arter når en genmodifi sert 
plante først er sluppet ut i naturen. Dermed mister vi oversikten over 
spredningen. 

TEKST: KJERSTIN GJENGEDAL ILLUSTRASJON: TANK/JENS
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AV PROFESSOR SIGMUND GRØNMO, 
REKTOR VED UIB, OG PROFESSOR 
KJERSTI FLØTTUM, VISEREKTOR 
FOR INTERNASJONALE RELASJONER 
VED UIB 

Nilen kommer til Bergen
sosio-økonomisk utvikling gjennom forsvarlig og fredelig utnyttelse 
av Nilressursene. Forskning kan skape det klima av tillit og kunnskap 
som er nødvendig. Utfordringen er formidabel: Å utnytte verdens 
lengste elv optimalt, der den renner gjennom tre klimatiske soner og 
i en situasjon hvor alle landene vil ha mer vann fra en allerede sterkt 
utnyttet elv, krever kunnskap innenfor mange fagfelt. Fagmiljøer i 
Bergen står sentralt i dette arbeidet. 

Sterkt engasjement i utviklingsspørsmål
Forskere i Bergen fikk tidlig interesse for utviklingsland generelt, og 
for Afrika spesielt. En av de aller første norske doktorgradene om 
utenrikspolitiske spørsmål ble forsvart av bergenseren Anton Mohr. 
I 1923 ga han ut sin bok «Kampen om Nilen»! På universitetet 
i Bergen ble en rekke fagdisipliner og miljøer senere aktive, 
som sosialantropologi, historie, arkeologi, religionshistorie og 
naturvitenskap. Bergen ble på grunn av denne allsidige aktiviteten 
i 1980-årene regnet som det fremste senteret i verden for Sudan-
forskning utenfor landet selv. 

En rekke forskere i medisin, odontologi og psykologi ved UiB 
og Haukeland universitetssykehus har siden 1970-tallet engasjert 
seg sterkt og har stor kompetanse på sykdommer og helsespørsmål 
relatert til fattigdom og utvikling. UiB var sentral i å få etablert 
Armauer Hansens Forskningsinstitutt for spedalskforskning i Addis 
Abeba i Etiopia i 1969. I mer enn 30 år har UiB-forskere samarbeidet 
med kollegaer ved forskningsinstituttet. Dette var grunnlaget for 
etableringen av Senter for internasjonal helse. I tilknytning til dette 
samarbeidet var en stor gruppe forskere først ute i karakterisering 
og påvisning av AIDS-viruset. En betydelig satsing på forebyggende 
helse var viktig i utviklingen av forsknings- og utdanningssamarbeidet 
mellom Dar es Salaam og Bergen.

Vektlegger fri forskning
UiBs tidligere universitetsdirektør, Magne Lerheim, var særlig viktig 
for utviklingen av norske universiteters og forskningsinstitusjoners 
samarbeid med partnere i fattige land. På slutten av 1980-tallet tok 
han initiativ til opprettelse av Nasjonalt Utvalg for utviklingsrelatert 
Forskning og Utdanning (NUFU), og i 1991 lyktes han med å få 
Utenriksdepartementet til å bevilge penger til et eget NUFU-program. 
Landene i Nilenregionen har hatt en sentral plass i dette programmet. 
Mange kandidater med master og doktorgrader fra UiB er nå forskere, 
universitetslærere og sentrale ressurspersoner i Nilenlandene.

UiBs langvarige forskningssamarbeid med Afrika blir nå kraftig 
styrket med opprettelsen av «Nile Basin Research Programme» 
(NBRP). NBRP er flerfaglig og omfatter feltene humaniora, 

Med det nye «Nile Basin Research 
Programme» har Universitetet i Bergen 
utvidet et omfattende forskningssamarbeid 
med Afrika.
Økt innsikt i Nildalens klima, statsbyggingsprosesser, helsespørsmål, 
religion og kultur vil være av komparativ interesse for store deler av 
UiBs virksomhet. I tillegg kan UiB bidra til å styrke arbeidet for en 
fredelig og rasjonell utnyttelse av Nildalens ressurser. 

Store utfordringer
I de siste 15 år har Verdensbanken, FN og en rekke land gitt betydelig 
støtte til bærekraftig utnyttelse av de livsviktige vannressursene i Nilen. 
Mye prestisje er lagt i utviklingen av et fredelig samarbeid mellom de 
10 landene i vassdraget: Egypt, Burundi, Etiopia, Eritrea, Uganda, 
Kenya, Tanzania, Kongo, Sudan og Rwanda. Landene kjennetegnes av 
enorme variasjoner i historie, kultur, klima, natur, styresett m.m., men 
er knyttet sammen i en felles skjebne gjennom Nilen. Organisasjoner 
er opprettet for å møte utfordringene med å avhjelpe fattigdom, 
økologisk forvitring av naturressursene og mangel på mat, vann og 
elektrisitet for en befolkning som i mange tilfeller også lever under 
politisk ustabile forhold.

«Nile Basin Initiative» (Nilbassenginitiativet) representerer en 
helt ny og sterkt støttet internasjonal satsing som tar sikte på en 
mer rasjonell og rettferdig utnyttelse av Nilvannet. Nilens sentrale 
betydning kommer til uttrykk ved at flere land har egne statsråder 
knyttet til denne ressursen. I alle land er Nilutnyttelse og fordeling av 
Nilvannet helt sentralt på den politiske agenda, og mange har fryktet 
at alvorlige konflikter skulle oppstå. 

Mer enn 300 millioner mennesker bor i de ti landene. En sterk 
befolkningsvekst øker faren for fremtidig ressursknapphet. Det 
overordnede målet for «Nile Basin Initiative» er å oppnå bærekraftig 
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samfunnsvitenskap, jus, naturvitenskap, helse og teknologi. Naturlig 
nok står vannrelatert forskning generelt, og Nilen spesielt, øverst på 
forskningsagendaen.

Fokus blir rettet mot ressursutnyttelse og ressursknapphet, miljø 
og klima, vann og helse, sosio-økonomiske forhold samt forholdet 
mellom stat og samfunn. Utenriksdepartementet har bevilget 44 
millioner kroner til drift for de første 4 årene. Størstedelen av 
bevilgningen vil gå med til å dekke de internasjonale forskernes 
kostnader for forskningsopphold i Bergen, kostnader med å bygge 
opp og drive infrastrukturen samt prosjektsekretariatet ved UiB. En 
ny generasjon av bergensforskere får møte kollegaer fra landene i 
Nilendalen i et stort forskningsfellesskap ved UiB. 

Det som skiller prosjektet fra andre NORAD- og UD-finansierte 
prosjekt er at et norsk universitet er vertskap og «eier» av prosjektet 
sammen med de 10 landene i Nilendalen, og at programmet skal 
vektlegge fri forskning.

Miljø og helse
NBRP tar sikte på å knytte forskere fra de ti landene sammen i et 
samarbeidsopplegg der forskerne oppholder seg fra tre til ni måneder 
i Bergen. Forskere fra andre land kan også ha kortere opphold ved 
UiB. Tjue forskere fra Nilenlandene kommer til UiB hvert år så 
lenge prosjektet varer; de første i 2007. Mange ansatte ved UiB har 
bidratt til at «Nile Basin Research Programme» nå etableres i Bergen. 
Fagmiljøenes kompetanse er et helt avgjørende grunnlag, og også det 
faktum at alle landenes regjeringer har gitt sin støtte til at programmet 
legges til Bergen. Professor Terje Tvedt, forskningsleder ved UiBs 
Senter for utviklingsstudier og internasjonalt kjent som ekspert på 
Nildalens moderne histore, fikk idéen til forskningsprogrammet. 

I denne sammenhengen er det fristende å minne om et 
skjebnesvangert møte mellom Nilen og løperfantomet Mensen Ernst 
(fra Fresvik, senere Bergen) i desember 1842. Da startet han, 30 år før 
Stanley og Livingstone, sitt livs løp fra Kairo for å finne Nilens kilde. 
I januar 1843 fikk han dysenteri og døde på grensen mellom Egypt 
og Sudan. Han ble begravet der Aswandammen nå ligger. Nilens kilde 
fant han aldri. Den ligger i Uganda. Der ligger også hovedkvarteret 
for samarbeidet mellom de 10 landene i Nilendalen som nå sender 
forskere til Bergen. 

NBRP blir en kilde til komparativ innsikt for en rekke disipliner 
og et viktig tilskudd til vår utviklingsrelaterte forskning, som er det 
ene av UiBs to hovedsatsningsområder. Forskningsprogrammet blir 
også viktig med tanke på de store globale miljø- og helseutfordringene 
i årene som kommer. 

Kronikken stod også på trykk i Bergens Tidende 15. mars 2006
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Fann slektning av biovåpen
Oppdrettstorsk har lenge vore plaga av yngeldød og sjukdom. No har 
UiB-forskarar funne at torsken har vore smitta av ein nær slektning av 
eit biologisk våpen: Harepest. 

Are Nylund ved Biologisk institutt har patentert den nye bakterien, 
som slett ikkje var enkel å artsfeste. – Ein av grunnane til at vi fann 
han, var at vi visste korleis vi skulle dyrke han, seier forskar Karl F. 
Ottem, som har jobba nært med Nylund undervegs i prosessen. 
Bakterien, som har herja oppdrettstorsken i ei årrekkje, er nemleg 
både smittsam, litt kresen, og vanskeleg å få auge på. Bakterien såg 
først ut til å vere ein nær slektning av Francisella philomiragia. Men då 
Nylund dyrka bakteriekulturen på spesielle plater tilpassa Francisella-
bakteriar, fekk han stadfesta mistanken sin: Dette var ein ny art i 
slekta. – Då eg forstod det var Francisella, måtte eg handle raskt, for 
dette var ikkje noko å leike med, fortel Nylund. Oppdrettaren vart 
straks åtvara, for den mest vidgjetne representanten for Francisella-
slekta er F. tularensis, som er ansvarleg for harepest. Spesielt den 
amerikanske varianten av harepesten smittar lett frå dyr til menneske, 
og har òg vorte utvikla som biologisk våpen. No vil forskarane forsøka 
å utvikle ein vaksine mot sjukdomen. Dette kan vere eit viktig steg 
mot å gjere torskeoppdrett meir lønsamt, fordi sjukdom er ei av dei 
viktigaste årsakene til problem for næringa.

Nytt om fødsler og brystkreftfare 
Det har vært kjent at førstegangsfødende har økt risiko for brystkreft 
noen år etter svangerskapet. En ny studie ved UiB tyder på at 
svangerskapshormonene også har en ugunstig eff ekt etter senere 
fødsler. I denne epidemiologiske studien har forskerne også sett på 
mors alder i forbindelse med brystkreftrisikoen i årene etter en 
graviditet. Generelt var denne økningen i risiko mest uttalt blant 
kvinner som var minst 30 år da de fi kk barn, men en tidlig førstefødsel 
hindret likevel ikke en økt brystkreftrisiko etter påfølgende fødsler.

– Dette resultatet er helt nytt ettersom man har trodd at hvis man får 
sitt første barn som ung, så vil det beskytte mot en ugunstig eff ekt av 
senere fødsler, sier post.doc. Grethe Albrektsen ved Matematisk 
institutt, som er hovedforfatter på arbeidene. 

Barnefødsler reduserer brystkreftrisikoen på lang sikt, kanskje som 
følge av endringer i brystvev-strukturen. I løpet av de siste 10–15 årene 
har imidlertid studier avdekket at den beskyttende eff ekten først 
inntrer etter en forbigående økning i risiko de første 5–7 år etter en 
fødsel, spesielt etter første fødsel. Resultatet fra studiene ved UiB 
støtter tidligere teorier om at svangerskapshormoner virker 
vekstfremmende på celler som allerede har gjennomgått forandringer, 
siden sannsynligheten for celleforandring øker med alderen.

Fant uekte Ibsen-brev 
Et av brevene i «Henrik Ibsens skrifter», som skal utgis over de neste 
to årene, er sannsynligvis ikke skrevet av Henrik Ibsen, men av 
svigermoren, Magdalene Thoresen. Det har førsteamanuensis Kari 
Gaarder Losnedahl oppdaget. Det korte brevet er adressert til 
skuespilleren Fredrikke Jensen, gift Nielsen, og skal være skrevet i 
Bergen, 2. januar 1856. I kommentarbindet som følger 
brevsamlingen står det at originalen er tapt, og at brevet først ble 
trykket i Bergensposten nr 292, 14. desember 1878 «som et brev til 
fru Nielsen», og sannsynligvis i forbindelse med urpremieren til 
«Gildet på Solhaug». 

Allerede her mener Losnedahl at Ibsen-ekspertene burde stusset: 
Den 2. januar 1856 hadde nemlig Fredrikke Jensen ennå ikke rukket å 
bli gift med skuespilleren Harald Nielsen. Denne 
uoverensstemmelsen påpekes i kommentarbindet, likevel 
konkluderes det med at brevet er skrevet av Ibsen, og det i januar 
1856. Losnedahl ble svært overrasket da hun leste det. Hun kjente 
igjen ordlyden – men ikke som Ibsens. Hun fant imidlertid snart ut at 
grunnen til at forskerne bak «Henrik Ibsens skrifter» ikke fant 
originalbrevet, er nok at det slett ikke var Ibsen, men hans svigermor, 
Magdalena Thoresen, som skrev det. Losnedahl fant nemlig tilbake til 
den virkelige originalen på Teaterarkivet, som er datert 3. januar 1860.

Nasjonal utdanningspris til UiB
Innføringskurset «Akademisk skriving» på HF fi kk 
Kunnskapsdepartementets pris for fremragende arbeid med studie- 
og utdanningskvalitet. 

Den nasjonale utdanningskvalitetsprisen på til sammen en million 
kroner ble delt mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. 
Mikroelektronikkgruppen ved Institutt for informatikk i Oslo fi kk 
600 000 kroner, mens Det historisk-fi losofi ske fakultet ved 
Universitetet i Bergen fi kk 400 000 kroner. Prisen deles ut hvert år i 
forbindelse med NOKUT-konferansen, og det var statsråd Øystein 
Djupedal som i dag overrakte en sjekk og godord til faglig 
koordinator for Akademisk skriving, Kjersti Breivega.

I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Akademisk skriving er 
et systematisk og nyskapende arbeid innenfor et område som er 
grunnleggende og viktig for første semesters studenter, samtidig 
som det er et stimulerende tiltak med betydning for videre studier». 
Akademisk skriving er et obligatorisk ti poengs emne som er en del 
av førstesemesterstudiet ved Det historisk -fi losofi ske fakultet. 
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Utviklingsministeren åpnet Nilen-prosjekt 
Erik Solheim var 15. mars i Bergen for å 
åpne UiBs store samarbeidsprosjekt 
med ti afrikanske land. Forsknings-
programmet skal øke innsik ten i 
Nilregionen og har som mål å bidra til 
en fredelig ressursutnyttelse. Rundt 300 
millioner mennesker bor i Nilregionen, 
og en bærekraf t ig utny t telse av 
vannressursene her er livsviktig. Et 
regionalt  par tnerskap init ier t  av 
vannministrene i de ti landene ble 
etablert i 1999. Dette samarbeidet, kalt 
Nile Basin Initiative, har vek tlagt 
forskning og utdanning i Nillandene, og 
h a r  s a m m e n  m e d  U i B - f o r s k e r e 
u t a r b e i d e t  p l a n e n e  t i l  d e t  ny e 
strategiske forsknings programmet. 
Dette er i første rekke et gjesteforsker-
program, og UiB vil fra 2007 motta rundt tjue forskere årlig fra de ti 
landene Egypt, Sudan, Etiopia, Eritrea, Uganda, Rwanda, Kenya, 
Tanzania, Burundi og D.R. Kongo. Utenriksdepartementet og NORAD 
har bevilget 44 millioner kroner til drift for de første 4 årene. NBRP er 
flerfaglig og omfatter både humaniora, samfunnsvitenskap, jus, 
naturvitenskap og teknologi.

Flere vil bli lærere, jurister og teknologer 
Søkertallene fra Samordna Opptak viser at UiBs lærerutdanninger 
går fram. Prosess- og petroleumsteknologi, fl ere av språkfagene og 
jus øker også. De teknologiske fagene petroleumsteknologi og 
prosessteknologi går fram 17 prosent blant førsteprioritetssøkerne, 
og UiBs fi reårige lærerutdanning i matematikk og naturfag opplever 
også en betydelig økning i søkere. Språkfagene er også populære 
som aldri før, spesielt nordisk, fransk, engelsk og latinamerikastudier 
går fram. 

– At vi har en stabil søkning til lærerutdanningene, økning i noen 
teknologisk orienterte realfag og til fl ere av språkfagene, kan tyde 
på at vi har nådd fram med budskapet om hvor behovene i 
arbeidsmarkedet blir størst i årene som kommer, sier viserektor for 
utdanning, Berit Hanestad. 

Det juridiske fakultet går fram 17 prosent i forhold til i fj or, og mottok 
1239 søknader i 2006. Mediefagene går ned hele 37 prosent, men 
interessen for disse fagene er fremdeles stor, med 730 
førsteprioritetssøkere til 200 plasser. 

1,7 millioner til forskning på nakkesleng 
Tidligere forskning ved UiB har vist at kroniske nakkeslengpasienter 
har forandringer i leddbåndene i nakken. Nå vil forskere i et nytt 
prosjekt studere de samme leddbåndene hos pasienter med akutt 
nakkesleng. Tidligere har det ikke vært mulig å påvise noe galt i nakken 
hos nakkeslengpasienter med kroniske plager. Men UiB-forsker og 
seksjonsoverlege Jostein Kråkenes har beskrevet en ny metode for å 
undersøke leddbåndene øverst i nakken ved hjelp av magnetisk 
resonanstomografi  (MR). Disse leddbåndene er helt essensielle for 
nakkens funksjon og stabilitet, men kan rammes ved blant annet 
revmatisk sykdom. I prosjektet vil forskerne optimalisere den nye 
metoden, og siden prøve den ut på akutte nakkeslengpasienter. Disse 
pasientene vil følges i minst ett år, for å se hvordan forandringene i 
leddbåndene endrer seg over tid. Pasienter med leddgikt og personer 
uten skade eller sykdom i nakken vil også bli undersøkt. Prosjektet er 
planlagt som et 4-års samarbeidsprosjekt mellom fl ere avdelinger ved 
Haukeland Universitetssykehus, fl ere institutter ved Universitetet i 
Bergen samt Bergen Legevakt. Prosjektet utgår fra Radiologisk 
avdeling ved Haukeland Universitetssykehus og Seksjon for radiologi 
ved Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen.

Kreften er fargeblind 
Vi er kanskje forskjellige utenpå, men inni er vi like – det er 
vitenskapelig bevist. Forskning ved UiB viser i alle fall at veiene til 
kreftsykdom er de samme, uansett hvor du kommer fra. Postdoktor 
Salah Osman Ibrahim (bildet) ved Institutt for biomedisin har 
sammen med kolleger funnet 73 felles gener som er aktiverte i 
kreftsvulster i både Sudan og Norge. Nå fortsetter jakten i svulster 
fra andre deler av verden.

Det er i alle fall påfallende genetiske likhetstrekk mellom 
kreftsvulster fra både Norge, Sudan, Sri Lanka, India, Storbritannia 
og Sverige. 

– Vi ventet i utgangspunktet å se større variasjon, sier Ibrahim, som 
er tilsatt ved Institutt for biomedisin. Han er hovedforfatter i en ny 
artikkel publisert i det prestisjetunge amerikanske tidsskriftet 
Clinical Cancer Research. 
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B-BLAD

Returadresse: 
Formidlingsavdelingen 
Universitetet i Bergen
Nygårdsgt. 5
N-5015 BERGEN

UiB har i flere år hatt et nært samarbeid 
med Europas ledende forskningsinstitutt 
for polarforskning. Nå er et samarbeidet 
formalisert på institusjonsnivå. 

Størstedelen av tysk polarforskning utføres i dag av forskere ved Alfred 
Wegener Institutt for Polar- og Havforskning (AWI). Instituttet 
har også ansvar for Polarstern, den store isbryteren dedikert til 
forskningsformål, som en rekke UiB-forskere også har hatt glede av. 
Den formaliserte samarbeidsavtalen som ble signert på rektors kontor 
15. mai, omfatter felles forskningsprosjekter, bruk av vitenskapelig 
utstyr, utveksling av personell og data, samt strategisk planlegging.

– Vi håper avtalen vil bli et nyttig virkemiddel på det praktiske 
plan og at den vil føre til et enda mer omfattende samvirke, sa Olav 
Eldholm, styrer for Institutt for geovitenskap og leder for UiBs 
strategiutvalg for marine fag.

Nasjonal og internasjonal satsing
Foruten Institutt for geovitenskap, er det særlig Geofysikk institutt 
og Institutt for biologi som har tette bånd til det anerkjente tyske 
polarinstituttet. Eldholm viste til den store betydningen dette har 
for UiB når det gjelder forskningsprosjekter knyttet opp til det 
internasjonale polaråret som blir markert for fjerde gang i 2007/08. 
I strategidokumenter heter det at visjonen for IPY å «gjennomføre 
banebrytende polarforskning som bare kan oppnås når mange 
nasjoner opptrer med samordnet, ekstra innsats, og dermed gi 
en kunnskaps- og samarbeidsarv for kommende generasjoner». 
Forskningsrådene i de enkelte land har satt av betydelige midler til 
forskningsprosjekter som kan hjelpe til med dette, og UiB-miljø har 
sammen med AWI inne en rekke prosjektsøknader. Hvem som vinner 
frem blir klart i juni.

Ellers har Forskningsrådet laget en nordområdestrategi som 
knytter seg opp til den nasjonale nordområdesatsingen. Målet 

er blant annet å tilrettelegge for en bedre utnyttelse de unike 
forskningsmulighetene i nord. 

Plattform for felles initiativ
Direktør for AWI, Jørn Thiede har bakgrunn som universitetslektor 
ved UiB, og la vekt på de gode minnene han hadde fra denne tiden.

– Det er gledelig at vi nå får formalisert det gode samarbeidet vi 
har hatt, poengterte AWI-direktøren, og rektor Sigmund Grønmo 
samtykket.

– Dette er en viktig og verdifull avtale for UiB og vil utgjøre en 
plattform for felles strategiske initiativ, sa rektor. 

TEKST OG FOTO: SILJE GRIPSRUD

Ny avtale styrker polarforskningen

– Dette er en viktig og verdifull avtale for UiB og vil utgjøre en plattform for 
felles strategiske initiativ, sa rektor Sigmund Grønmo da han signerte avtalen 
med direktør for AWI, Jørn Thiede 
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