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Omdømme viktig for NTNU?

• Universiteter er konkurranseutsatte
– Rekruttering av studenter

– Rekruttering av ansatte – internasjonal konkurranse

– Nettverk og konsortia for forskningsfinansiering – være attraktiv

– Tillitt hos NFR og departementer

– Rolle og bidrag i samfunnsdebatten
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Aktiv i samfunnsdebatten?

• En universitet har gjennom stor andel offentlig 

finansiering et samfunnsansvar med å formidle sin 

kunnskap utover undervisning og smale 

«forskningssamfunn»

→ en naturlig del av jobben ved NTNU



4

Aktiv i samfunnsdebatten?

• Informasjonsformidling er «ute av kontroll»

– Mengden ny informasjon øker kraftig

– Økning av antall kanaler

– Særinteresser mye mer fremtredende

– Folk velger selv sine kanaler – både for å publisere og lese/lytte/se

– Redaktørrollen betydelig redusert

→ viktig med kunnskapsbasert informasjon
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Hvordan delta i samfunnsdebatten?

• Foredrag/presentasjoner (offentlig)

• Foredrag/presentasjoner (lukket)

• Kronikk/innlegg

• Blogg

• «Gemini»

• Twitter & Facebook & Instagram

• Snakke med journalister (uformelt)

• Intervju med journalister (formelt)

• Debatt; radio, tv, møter

• Nettdebatt

= kontroll

= ikke kontroll

‘farlig’
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Deltagelse i samfunnsdebatten har sin pris

• Tar tid: Delta i debatter «på scenen», skrive kronikker, 

skrive debattinnlegg inkl. forberedelser

• Tar tid: Mange henvendelser på godt og ondt

• Tar tid: Kritikk og faglige motinnlegg som «krever» tilsvar

• Journalister & desker med egen agenda som ‘vrir på’ på det 

du sier

• Debattfelter – nettullingene kan gi veldig hard og useriøs 

kritikk, og negative personkarakteriseringer

• Kollegers og leders taushet
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Deltagelse i samfunnsdebatten gir noe

• Blir bedre kjent – anerkjennelse og oppmerksomhet

• Mer kjent = flere henvendelser om muligheter, f.eks. være 

med på søknader (mulighet til finansiering)

• Øker universitetes generelle anseelse – med den verdi det 

har
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Hva kan vi si og ikke si 

i samfunnsdebatten?
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Hva er våre viktigste bidrag?

• Bidra med fakta, og kunnskap om 

sammenhenger og konsekvenser

• Utviklingstrender

• Ny teknologi og nye måter å bruke teknologi på

–muligheter

• Visjoner om fremtiden

• Påpeke og korrigere feilinformasjon
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Forsiktighet

• Utbyggingsprosjekter

• Spesifikk teknologi/firmaer (såfremt ikke helt 

åpenbart)
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Bomringen burde vært fjernet for lengst,

og den jobben burde de korrupte 
klimaforskerne ta seg av slik at de også kan 
gjøre noe fornuftig her i livet……

Professor Ola Nordmann

Institutt for Millisekunder, NTNU

Ytringsfrihet
Akademisk frihet
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SCOPUS

Null relevant forskning
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Svaret er……

mer forskning

er nødvendig
…før vi kan si noe mer sikkert og i hvert 

fall før vi kan konkludere om noe….
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‘Fremtiden er 

hydrogensamfunnet’

Hilsen en (stor) teknologioptimist som 

har funnet løsningen en gang for alle
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Min klare oppfatning av dette er at….

men dette vil jeg ikke 

bli sitert på
(forsiktige meg sier dette til deg slik at 

du vet det)
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Hvor var NTNU?
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Komfortsone – bredde i tema

En professors

komfortsone

«Frank Aarebrot»

«Politikere»

Er vi for forsiktige?
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Mediaberedskap - støtteapparat

• Jobb med gode kommunikasjonsmedarbeidere

• Rådføre seg med kolleger!

• Det er lov til å be om å ringe tilbake om ‘15 min’

→ Øke komfortsonen



Takk!


