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Hva var spørsmålet igjen… 

• Spørsmålet er ikke om forskningen vil bli bedre dersom forskning og praksis 
knyttes tettere sammen. Konferansen heter ikke «Bedre bruk av den praktiske 
erfaring [i forskning]», den heter «Bedre bruk av forskning [i den praktiske 
erfaring]».  

• Det betyr ikke at det første spørsmålet er uinteressant eller uviktig. Forskningen, 
for eksempel samfunnsforskningen, kan bli bedre gjennom bedre bruk av den 
praktiske erfaring.  



Styrker 

• God forskningsfinansiering 

• God tilgang på den praktiske erfaring for forskningen 

• Felles forskningsmessig og praktisk nytte av investering i statistikk 

• Felles språk – både norsk og engelsk 

• NOU-instituttet (men hva med ekspertutvalg) 



Svakheter 

• Lite land, få konkurrerende kunnskapsmiljøer, få eksperter 

• Byråkrater mangler kompetanse på å bruke forskning – lese forskning  

• (og jada, forskere er ofte dårlige til å formidle, men det er litt ferdigsnakket, ….alle vi 

forskerne i salen har gått på formidlingskurs, ….men rekk opp hånda de byråkratene i salen som har tatt kurs i statistisk 

analyse siden de sluttet på universitetet) 

• Forvaltningen for dårlig til å bestille forskning og evalueringer (berøringsangst) 

 



Trusler 

• Departementene vendes stadig sterkere mot politisk lojalitet 

• Universitetsinstitutter som flyplassterminaler. Farvel til det nasjonale 
kunnskapssystemet 
 

Forskerne snur seg mot den globale vitenskapelige diskursen. De beste forskerne 
går foran, trekker med seg de unge talentene (tyranny of scientific excellence?) 
 

• Tverrfaglighet, formidling/praktisk relevans og forelesninger – knis. Se på 
insentivstrukturen. Hva tror dere legges i «impact» i en konkret rekrutterings-, 
opprykks- eller lønnsvurderingssammenheng på universitetet i dag? 

• Fagspråket. Når skrives den siste norske fagbok (av en ledende 
samfunnsforsker)? Når holdes det siste universitetskurset i samfunnsfag på norsk 
og/eller med norsk empiri? 

• Tenk på hvilke universitetsforskere dere kjenner til, har lest, har invitert på 
seminarer, har snakket med, har brukt forskningen til i deres praksis. Få av dem 
ville fått jobb på universitetet i dag. 

 

 



Muligheter 

• Kanskje er det ikke så farlig om vi forsker mindre på det norske samfunnet 

• Samfunnsforskningens farvel til det norske samfunnet: Si A og ikke B (men 
snøballen ruller) 

• Snu spørsmålet: Hvordan bruke den praktiske erfaring bedre i forskning. Slipp 
forskerne til, også i design av forsøk. Vil gi forskning som er relevant for den 
praktiske erfaring. 

• Feie for egen dør. Kompetanse på å forstå forskning. Tilgang på forskning. 

• Finansier en stipendiat på ditt felt – få en forsker for alltid 

• Metaprosjekter, kunnskapsoppsummeringer, kunnskapssentere 

 


