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Introverte forskere og byråkrater? 



Er det gode nok kontaktflater mellom forskning 
og forvaltning?  

To vanlige forklaringer på begrenset bruk 
av forskning i forvaltning og politikk

• Ulike verdener: Forskning og 
forvalting/politikk er «to ulike 
verdener»

• Tette bånd: Forskning og forvaltning er 
koplet sammen gjennom «tette 
nettverk», men kun i enkelte miljøer



Nye forventninger til forskere og byråkrater

Forskere må formidle mer, og ta ansvar for at 
kunnskapen kommer potensielle brukere til gode

Byråkrater må ta beslutninger basert på oppdatert kunnskap 
som møter krav til vitenskapelige standarder, og manøvrere 
i et komplekst kunnskapslandskap

Økende felles interesser? 



Forskning på bruk av forskning

• Vi forsker på hvordan investeringer i 
forskning får virkninger (får «impact»)

• Vi ser ikke på forskere eller 
forskningsformidling, men på hva som 
skjer når forskning møter 
brukerkontekster

• Hvordan kommer forskningsbasert 
kunnskap potensielle brukere i hende? 

• Hva gjør brukere for å hente inn, spre, 
omforme og bruke forskningsbasert 
kunnskap?

• Hva slags forskning anser brukere som 
mest anvendbar?

• Hvilke betingelser (personlige, 
organisatoriske, faglige og politiske) 
påvirker kunnskapsanvendelse?  



Hva har vi sett på? 

• Undersøker hvordan statsansatte (sentralforvaltningen) henter inn, 
vurderer, sprer og bruker forskningsbasert kunnskap. 

• Dekker departementene (minus 1) og utvalgte direktorat/tilsyn/andre 
forvaltningsorganer

• 1870 informanter i 22 organisasjoner har svart på 
spørreundersøkelsen

• I tillegg mange casestudier innen forvaltningsområder som helse og 
velferd, landbruk, integrering, utviklingspolitikk, mm.  



Hva mener vi med forskning?

Vi definerer forskning som «systematisk arbeid for å frembringe ny kunnskap og 
økt viten» (Store norske leksikon). I begrepet legger vi både utvikling av ny 
kunnskap av generell karakter (grunnforskning), og frembringelse av ny kunnskap 
rettet mot anvendelse (for eksempel i en forskningsbasert evaluering eller 
utredning).

Undersøkelsen handler om hvordan departementer og underliggende statlige 
virksomheter og deres ansatte bruker forskning og forskningsresultater i politikk-
og tjenesteutvikling.

Med forskningsmiljøer tenker vi på både universiteter/høgskoler, 
forskningsinstitutter, forskningsmiljøer i helseforetakene og andre forskningsmiljøer 
i privat og frivillig sektor, nasjonalt og/eller internasjonalt.



Hvor ofte får byråkrater tilgang til forskning?
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Hvor ofte konsulterer du forskning (dvs. leser, lytter til, får referert eller på annet vis får tilgang til 
forskningsresultater) som del av jobben din?



Hvilke kilder til forskning bruker byråkrater?

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Konsulentselskaper (og andre private)

Kunnskapssentre

Org. som finansierer forskning (NFR)

Internasjonale organisasjoner (OECD mm)

UH-sektoren

Kunnskaps- og analyseavd. i egen org

Instituttsektoren
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Hvor ofte henter du inn forskningsbasert kunnskap fra følgende kilder? 



Hvilke kilder til forskning bruker byråkrater?
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Hvordan får byråkrater tilgang til forskning?
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Jeg deltar i referansegrupper eller i forskningsprosjekter/programmer

Jeg tar direkte kontakt med forskere

Jeg søker i vitenskapelige databaser/publikasjoner

Jeg deltar på konferanser/seminarer

Jeg spør kunnskapsavdelingen i min organisasjon

Jeg leser nyhetsbrev/blogger fra forskningsmiljøer

Jeg bruker personlige nettverk (tidligere kollegaer, venner/bekjente e.l.)

Jeg leser ekspertrapporter eller NOU’er

Jeg spør kollegaene mine

Jeg leser forskningsnyheter i media (trad og dig)

Jeg søker åpent på nettet ('Jeg googler')

Ofte Av og til Sjelden



Hvordan får byråkrater tilgang til forskning?
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Hvordan videreformidler byråkrater kunnskap?
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Jeg er med på å lage kurs e.l. for at de ansatte skal lære om nye
forskningsresultater og kunne ta dem i bruk

Jeg skriver oppsummeringer av forskningspublikasjoner

Jeg presenterer forskningsresultater på interne møter

Jeg inviterer forskere til å presentere forskningen sin

Jeg deler tanker om forskning i uformelle sammenhenger

Jeg deler rapporter/artikler eller presentasjoner med mine kollegaer

Ofte Av og til Sjelden



Hvordan videreformidler byråkrater kunnskap?
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Hvordan bruker byråkrater forskning i eget 
arbeid?
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Vært med på å endre organiseringen eller måten vi jobber på, på
bakgrunn av forskning

Vært med på å utvikle/endre politikk/tjenester på bakgrunn av forskning

Trukket konklusjoner fra forskning og brukt dette som grunnlag for
anbefaling(er) til beslutningstagere

Sitert forskningsresultater/publikasjoner i dokumenter eller
presentasjoner

Ofte Av og til Sjelden



Hvordan bruker byråkrater forskning i eget 
arbeid?
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Hva gjør forskning relevant for byråkrater?
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At forskningen er initiert av organisasjonen jeg arbeider i

At publikasjonene er skrevet på norsk

At jeg kjenner til forskeren/forskningsmiljøet

At det brukes bestemte metoder

At forskningen er publisert i anerkjente vitenskapelige tidsskifter

At det beskrives tydelige implikasjoner for politikk og/eller praksis

At den forteller tydelig hva som virker

Viktig Både og Ikke viktig Vet ikke



Hva gjør forskning relevant for byråkrater?
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Oppsummering av hovedfunn

Byråkrater henter hyppig inn forskning, men
• Henter oftest inn forskning gjennom egen organisasjon eller egne nettverk

• Bruker i stor grad uformelle kanaler (googler, media) eller spør sine egne

• Videreformidling av forskning skjer også gjennom uformelle kanaler og 
nettverk

• Bruker forskning primært som kunnskapsgrunnlag, mer sjeldent at forskning 
får direkte betydning for politikk og praksis 



Konklusjon – ulike verdener eller tett 
sammenvevd?

• Med et overordet blikk -
forvaltning og forskning bærer 
mer preg av “to verdener” enn 
“tette bånd”

• Men stor variasjon mellom 
fagområder, politikkområder og 
organisasjoner



https://www.sv.uio.no/tik/forskning/sentre/osiris/

Lyst til å vite mer om vårt arbeid?

Professor Taran Thune
Senter for teknologi, innovasjon og kultur
Universitetet i Oslo
taranmt@tik.uio.no

https://www.sv.uio.no/tik/forskning/sentre/osiris/

