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FORORD 
Denne rapporten gir en beskrivelse av hovedresultater fra en pilotundersøkelse blant syv statlige 
organisasjoner om hvordan medarbeidere i disse organisasjonen henter, sprer og bruker forskning, 
og de organisatoriske og oppgavespesifikke rammene som denne aktiviteten foregår innenfor. 
Pilotundersøkelsen ble gjennomført våren 2018 innenfor rammene av et forskningssenter på UiO: 
Oslo Institute for Research on the Impact of Science (OSIRIS) som er finansiert av FORINNPOL-
programmet i Norges Forskningsråd.  

Denne rapporten er skrevet for å gi en tilbakemelding til de syv deltagende organisasjonene i 
pilotundersøkelsen og vedlegger derfor forskjeller og likheter mellom organisasjonene. Dette betyr 
at det er mange andre analyser som vil gjennomføres, men som ikke rapporteres her.  Vi takker de 
syv organisasjonene som alle stilte velvillig opp, og kontaktpersonene i hver organisasjon især. Vi 
håper resultatene og analysene gir nyttige innspill til organisasjonens kunnskapsarbeid.  

Pilotprosjektet har vært gjennomført med bidrag fra Magnus Gulbrandsen, Kari-Elisabeth V. Skogen, 
Caroline W. Sølberg Yakubu, Maria Karaulova, Jakob Edler og Kate Barker.  Vi takker også for innspill 
og informasjon fra informanter og kontaktpersoner i de syv «testorganisasjonene».   

For mer informasjon om OSIRIS, se https://www.sv.uio.no/tik/english/research/projects/osiris/ 

 

  

https://www.sv.uio.no/tik/english/research/projects/osiris/
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1 UNDERSØKELSEN, INFORMANTENE OG ORGANISASJONENE SOM HAR 

DELTATT I PILOTUNDERSØKELSEN 

1.1 MÅLSETNINGER OG PERSPEKTIVER  
Formålet med denne rapporten er å gi en oversikt over metoder og resultater oppnådd gjennom en 
pilotundersøkelse om bruk av forskningsbasert kunnskap i offentlige organisasjoner. Undersøkelsen 
ble gjennomført våren/sommeren 2018 som et ledd i utviklingen av en større, internasjonal 
undersøkelse om bruk av forskning i politikk og praksis i offentlig sektor. Undersøkelsen er 
gjennomført av OSIRIS-senteret ved Universitetet i Oslo, og hadde som mål å vinne ny innsikt i 
hvordan ansatte i offentlige organisasjoner henter inn, sprer, og bruker forskning, samt de 
fagområde- og politikkspesifikke rammene og organisatoriske kontekstene hvor slik aktivitet finner 
sted.  

Undersøkelsen har hatt et mål om å hente inn ny kunnskap om denne problemstillingen, og utvikle 
og kvalitetssikre et metodisk opplegg for å undersøke problemstillingen på tvers av organisasjoner, 
sektorer og land. Målet er på sikt å gjennomføre tilsvarende undersøkelser i flere land, som Tyskland, 
UK, og Spania. Perspektivene og metodene som ligger til grunn for pilotundersøkelsen er også godt 
forankret i den internasjonale forskningslitteraturen, og vi har hentet inn innspill til metoder og 
undersøkelsesopplegg fra internasjonal forskningslitteratur og ulike kompetansemiljøer i Canada, 
Storbritannia og Australia. Denne undersøkelsen støtter seg således på internasjonal forskning på 
feltet1, og da spesifikt på en fagtradisjon i skjæringspunktet mellom statsvitenskap, studier av 
offentlige organisasjoner og forskningspolitiske studier, og som spesifikk ser på bruk av forskning 
eller «research utilisation» (Landry m.fl. 2001; Belkhodja, m.fl., 2007;   Cherney, m.fl., 2013; Morton, 
2015; Lemay & Sá, 2013; Head m.fl., 2014). 

I denne litteraturen (og i pilotstudien) er vi derfor opptatt av hvorfor og hvordan potensielle brukere 
av forskning anvender (eller ikke anvender) tilgjengelig forskningsbasert kunnskap i sitt daglige virke, 
og de spesifikke kontekstene hvor anvendelse av forskningsbasert kunnskap finner sted.  Forskningen 
på dette feltet er vanligvis gjennomført innen områder hvor det forventes at beslutninger tas basert 
på oppdatert forskning og ny kunnskap, slik som blant helsepersonale og blant beslutningstagere 
involvert i politikk og offentlig forvaltning. I pilotundersøkelsen er det kun organisasjoner på statlig 
nivå og som er involvert i politikkutvikling og forvaltning som har blitt undersøkt.  

Det at forskning tas i bruk eller ikke tas i bruk kan også selvsagt skyldes kjennetegn ved forskningen 
på et gitt område (eller mangel på den), men vi er altså mindre opptatt av dette temaet i denne 
rapporten. Vi har som utgangspunkt at det finnes tilgjengelig forskning som offentlige ansatte 
potensielt kan bruke og at denne er publisert og/eller spredd på en slik måte at det er mulig for 
ansatte i offentlige organisasjoner å gjenfinne og bruke den. Vi er altså primært opptatt av hva som 
skjer med forskningsbasert kunnskap etter at den har «forlatt forskernes skrivebord og laboratorier» 
- dvs. hvordan potensielle brukere søker etter og finner frem til forskningsbasert kunnskap, og 
hvordan slik kunnskap blir videre spredd og bearbeidet av ulike aktører i offentlige organisasjoner. 
Kjennetegn ved organisasjonenes måte å håndtere forskningsbasert kunnskap og organisering av 
kunnskapsfunksjoner tas også opp her. Videre er vi opptatt av å forstå hvorfor og hvordan 
forskningsresultater brukes, dvs. på hvilke måter og i hvilke spesifikke kontekster anvendelse av 
forskningsbasert kunnskap finner sted. Potensielle brukeres vurderinger av hva slags forskning som 

                                                           
1 Gjennomgangen av forskningslitteraturen på feltet vil publiseres som egen rapport/arbeidsnotat.  



3 
 

oppleves som relevant tas også opp her.  De konseptuelle byggesteinen i undersøkelsen skisseres i 
figur 1.  

 

Figur 1: Konsepter og variabler i undersøkelsen.  

I denne rapporten viser i hovedresultater fra de fleste av spørsmålene i undersøkelsen samt at vi ser 
på forskjeller og likheter mellom organisasjonene. Det er langt flere bakgrunnsvariabler som er 
interessante og som trolig spiller en betydelig rolle for å forstå variasjonen i bruk av forskning. Vi 
konsentrerer oss allikevel her om å kun sammenlikne organisasjoner i denne rapporten, slik at 
informasjonen blir relevant for organisasjonene som har bidratt til pilotundersøkelsen.   

1.2 FREMGANGSMÅTE OG METODE 
Pilotundersøkelsen hadde to siktemål: for det første å utvikle og teste et spørreskjema, basert på 
perspektivene som er skissert over, og for det andre, å utvikle og teste en fremgangsmåte for å 
definere et utvalg og teste gjennomføringsmetoden for undersøkelsen.  Utarbeidelsen av 
spørreskjemaet skjedde basert på tilgjengelig forskning og metoder anvendt i tidligere undersøkelser, 
samt at en rekke intervjuer med personer i ulike offentlige organisasjoner ble gjennomført. 
Spørreskjemaet ble dessuten testet flere ganger med representanter fra potensielle målgrupper for 
undersøkelsen, før det ble implementert i større skala.   

For å finne et utvalg av potensielle informanter (dvs. ansatte i offentlige organisasjoner) har vi 
anvendt oss av en pragmatisk fremgangsmåte i pilotfasen. Gjennom Kunnskapsdepartementet, som 
koordinerer forskningspolitikken på tvers av alle departementene og som jevnlig møtes i et organ 
kalt Departementenes forskningsutvalg (DFU), tilbød vi alle departementene å delta i undersøkelsen, 
hvor av fem departementer ønsket å delta i pilotundersøkelsen: Kunnskapsdepartementet (KD), Olje- 
og Energidepartementet (OED), Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Klima- og 
miljødepartementet (KLD) og Helse og omsorgsdepartementet (HOD). Vi kontaktet også to 
underliggende statlige etater for å tilby deltagelse i undersøkelsen: NAV-direktorat (NAV DIR) og 
Miljødirektoratet (MILDIR).  De syv organisasjonene representerer variasjon med tanke på 
politikkområder, arbeidsoppgaver, plassering i styringskjeden og organisering av 
kunnskapsfunksjoner internt og eksternt.  
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 Til sammen deltok syv statlige organisasjoner i undersøkelsen, men med ulikt antall underliggende 
avdelinger og informanter. I vår kommunikasjon med deltagende organisasjoner, la vi vekt på at vi 
ønsket at hele avdelinger/seksjoner ble trukket ut til å delta i undersøkelsen (og ikke kun 
enkeltindivider som etatene selv mente var mest relevante for undersøkelsen). Vi hadde allikevel 
ikke kontroll over den interne rekrutteringen til undersøkelsen i hver organisasjon.   

Det er viktig å understreke at undersøkelsen ikke har hatt mål om å finne frem til representative 
utvalg av ansatte i offentlig sektor, eller i hver av de deltagende organisasjonene. Resultatene er 
primært viktige som utgangspunkt for diskusjon og læring med tanke på gjennomføring av en 
fullskala undersøkelse. 

Til sammen ble vi tilsendt informasjon om 625 ansatte (navn og epostadresser) fra kontaktpersonene 
i hver organisasjon, som derfor representerer bruttoutvalget for undersøkelsen, hvor av 277 svarte 
på undersøkelsen (44 %). 271 avga fullstendige svar, og brukes som underlag for denne rapporten.  
Spørreundersøkelsen ble sendt ut elektronisk og det sendt ut to påminnelser i perioden 
undersøkelsen var åpen. Det ble understreket i invitasjonen at det var frivillig for de ansatte å delta.  
Svarprosenten varierer betydelig mellom de deltagende organisasjonene.  

1.3 HVEM HAR SVART PÅ UNDERSØKELSEN? 
Fordelingen av svarene per deltagende organisasjon finnes i tabell 1. 

Tabell 1: Fordeling av informanter og svarprosenter  

I hvilken organisasjon er du ansatt? Prosent Frekvens  

Helse- og omsorgsdepartementet 14 37 

Klima- og miljødepartementet 14 38 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 24 66 

Kunnskapsdepartementet 14 38 

Miljødirektoratet 18 48 

NAV Direktorat 11 29 

Olje- og energidepartementet 5 13 

Total 100 269 

 

Blant informantene er 54 prosent kvinner og 46 prosent menn.  Det er et meget høyt utdanningsnivå 
blant informantene; 85 prosent har mastergrad eller tilsvarende 5-åring universitetsutdanning som 
sin høyeste oppnådde grad og 9 prosent har doktorgrad. De fleste informantene er samfunnsvitere 
(som her inkluderer økonomer) (50 prosent), naturvitere (21 prosent), jurister (12 prosent) og 
humanister (6 prosent). Informanter med utdanningsbakgrunn fra naturvitenskap og teknologi 
jobber nesten utelukkende i Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet.  

De aller fleste informantene jobber i stillingskategorien «rådgiver» (65,5 prosent). Til sammen har 72 
prosent faglige stillinger (rådgivere, førstekonsulenter, utreder, analytiker, prosjektleder mm) og 22 
prosent har lederstillinger (direktører, avdelingsledere, enhetsledere mm), samt at 6 prosent innehar 
«andre» stillinger (sjefingeniører, overlege mm). Stillingskategoriene gjenspeiler seg i hvilke oppgaver 
informantene utfører ofte.  
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Figur 2 Hvor ofte utfører du følgende oppgaver i din nåværende stilling? Svar i prosent.  

Informantene har lang fartstid i organisasjonene de jobber. Flertallet har jobbet i organisasjonen i 
mer enn 10 år, og til sammen har 70 prosent av informantene mer enn 5 års arbeidserfaring fra 
organisasjonen de var ansatt i på undersøkelsestidspunktet.  

Majoriteten svarer også at de har arbeidet utenfor den nåværende organisasjonen før de begynte i 
sin nåværende stilling. Kun 13 prosent svarer at de ikke har hatt annet arbeid av minst 1 års varighet 
etter at de var ferdig med utdanningen sin. De aller fleste informantene med annen arbeidserfaring 
svarer at de har tidligere jobbet i annen statlig organisasjon (50 prosent) og 24 prosent har jobbet i 
forskningsutførende sektor. Ca. 20 prosent har jobbet i offentlig virksomhet på regionalt/lokalt nivå 
og ca. like mange har jobbet i privat sektor.   

2 TILGANG TIL FORSKNING  
Undersøkelsen har en rekke spørsmål som dreier seg om hvordan ansatte finner frem til og henter 
inn forskningsbasert kunnskap, hva slags kilder til forskningsbasert kunnskap de ofte anvender seg av 
og deres vurderinger av hva slags forskning som er relevant innen deres arbeidsområde.  

2.1 KILDER TIL FORSKNINGSBASERT KUNNSKAP  
Figur 3 illustrerer fordelingen av svarene på hva informantene regner som de viktigste kildene til 
forskningsbasert kunnskap. Som figuren viser er det flest som svært ofte eller ofte henter 
forskningsbasert kunnskap fra andre statlige organisasjoner og forskningsinstitutter. Universiteter og 
høgskoler, internasjonale organisasjoner og interne analyseavdelinger er også hyppig brukte kilder til 
forskningsbasert kunnskap.  

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

Bestiller analyser/forskning

Ekstern kommunikasjon

Følger opp organisasjoner i sektoren

Samler/analyserer tilgjengelig dokumentasjon

Følger opp egne medarbeidere

Skriver rapporter/notater om en sak/saksfelt

Lager beslutningsgrunnlag

Følger opp saker/saksbehandling

Svært ofte Ofte Av og til Sjelden Aldri
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Figur 3: Innhentning av forskningsbasert kunnskap fra ulike kilder. Svar i prosent.  

Fordelt på organisasjonene som deltar i undersøkelsen ser vi også tydelige forskjeller. 
Miljødirektoratet bruker oftere U&H sektoren og instituttsektoren. OED preges av en relativt stor 
spredning i bruk av ulike kilder til kunnskap. HOD, KLD og OED har underliggende etater som bidrar 
med mye kunnskap, og HOD anvender også egne kunnskapssentre som viktige kilder til 
forskningsbasert kunnskap.   

Tabell 2: Kilder til forskningsbasert kunnskap. Fordeling av svar «ofte og svært ofte» per deltagende organisasjon. Svar i 
prosent.  

Kilder til forskningsbasert kunnskap HOD KLD KMD KD OED MIL 
DIR 

NAV 
DIR 

Total 

Universiteter og høgskoler 33 11 28 35 8 45 25 29 
Forskningsinstitutter 41 27 41 39 17 88 28 44 
Organisasjoner som finansierer 
forskning 

17 11 19 33 67 21 8 19 

Statlige organisasjoner (for eksempel 
et direktorat eller tilsyn) 

76 53 47 31 75 33 48 48 

Kunnskaps-/analyseavdelinger internt 
i organisasjonen jeg jobber 

17 11 26 54 25 28 59 30 

Private bedrifter (f.eks. 
konsulentselskaper) 

0 0 26 11 75 23 11 16 

Frivillige organisasjoner  8 0 3 5 17 8 4 5 
Sektorspesifikke kunnskapssentre  39 11 5 16 17 6 8 13 
Internasjonale organisasjoner som 
leverer kunnskap og statistikk  

28 21 24 43 67 25 7 21 

2.2 KANALER FOR TILGANG TIL FORSKNINGSBASERT KUNNSKAP 
I tillegg til spørsmålet om hva som er de viktigste kildene til forskningsbasert kunnskap, spurte vi også 
om hvordan informantene finner frem til forskningsbasert kunnskap. Figur 4 viser hyppigheten i bruk 
av ulike kanaler for å hente inn kunnskap. Som figuren viser er søk på internett og spørre kollegaer i 

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

Frivillige organisasjoner eller interesseorganisasjoner…

Private bedrifter (f.eks. konsulentselskaper)

Andre kilder

Sektorspesifikke kunnskapssentre (som f.eks.…

Organisasjoner som finansierer forskning (for eksempel…

Universiteter og høgskoler

Internasjonale organisasjoner som leverer kunnskap og…

Kunnskaps-/analyseavdelinger internt i organisasjonen jeg…

Forskningsinstitutter

Statlige organisasjoner (for eksempel et direktorat eller tilsyn)

Svært ofte Ofte Av og til Sjelden Aldri
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egen organisasjon de mest hyppige måter som ansatte for tilgang til forskningsbasert kunnskap. Å 
søke i rapporter fra forskningsinstitutter og lese forskningsnyheter i media. Deretter er det mange 
andre kanaler (nyhetsbrev, sosiale medier, seminarer, nettverk etc.) som brukes hyppig av vel en 
fjerdedel av informantene. Deltagelse i referansegrupper og direkte kontakt med forskere er de 
minst brukte måtene å få tilgang til forskningsbasert kunnskap.  

 

Figur 4: Kanaler for tilgang til forskningsbasert kunnskap. Svar i prosent. 

Tabell 2 viser prosent av informanter per organisasjon som svarer svært ofte eller ofte at de bruker 
de nevnte kanalene. Som tabellen viser benytter alle organisasjonene seg i høy grad av de fleste 
kanalene for å få tilgang til forskning, og mange av organisasjonene skiller seg ikke ut i stor grad (dvs. 
at det er begrenset variasjon mellom organisasjonene). Vi ser allikevel at Miljødirektoratet i større 
grad enn de andre organisasjonene hyppig bruker mange kanaler for å få tilgang til forskningsbasert 
kunnskap, og at de bestiller rapporter, deltar på møter hvor forskning formidles, deltar i uformelle 
faglige nettverk og kontakter forskere direkte, sammenliknet med andre organisasjoner i 
undersøkelsen.  
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Deltar på faglige konferanser mm.
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Leser forskningsnyheter i sosiale medier

Søker i vitenskapelige tidsskrifter/databaser

Leser forskningsnyheter i media

Søker i publiserte notater/rapporter

Leser nyhetsbrev fra forskningsmiljøer

Spør kollegaer i organisasjonen jeg jobber

Søker på internett (‘Jeg googler’)

Svært ofte Ofte Av og til Sjelden Aldri
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Tabell 3: Kanaler for tilgang til forskningsbasert kunnskap per deltagende organisasjon. Kun andel som svarer «svært ofte» 
og «ofte» (i prosent).  

Kanaler for tilgang til forskningsbasert 
kunnskap 

HOD KLD KMD KD OED MIL 
DIR 

NAV 
DIR 

TOT 

Søker på internett (‘Jeg googler’) 51  46  68  67  42  62  48  59  
Søker i tidsskrift og databaser 36  13  6  21  0  31  10  17  
Søker i rapporter fra 
forskningsinstitutter 

50  32  29  38  50  65  28  41  

Bestiller rapporter fra 
forskningsinstitutter 

19  3  12  13  0  53  7  19  

Deltar på konferanser og møter 27  11 26  22  25  31  31  24  
Leser forskningsnyheter i pressen 43  24  33  49  50  40  38  38  
Leser forskningsnyheter i sosiale medier 19  24  18  33  17  32  28  24  
Deltar på interne møter hvor forskere 
presenterer 

22  8  24  20  17  42  31  24  

Tar direkte kontakt med forskere 16  6  11  6  0  50  11  17  
Leser nyhetsbrev fra forskningsmiljø 38  18  18  43  33  38  18  29  
Deltar i referansegrupper 3  6  2  9  8  10  10  6  
Uformelle faglige nettverk 27  13  21  19  8  43  21  24  
Spør kolleger internt i organisasjonen 44  66  71  59  67  75  65  65  
Spør kolleger i andre organisasjoner 22  26  26  15  33  35  21  26  

 

Faktoranalyser av begge disse spørsmålene viser at ansatte i offentlige organisasjoner kan deles i to 
hovedgrupper – en gruppe som primært bruker interne kunnskapskilder (inkludert andre statlige 
organisasjoner) og anvender seg av «interne kanaler». Disse skiller seg fra en «eksternt» orientert 
gruppe. Det betyr at ansatte som bruker én eksterne kunnskapskilde, er mer trolig til å bruke flere 
eksterne kilder, sammenliknet med andre. Dette henger selvsagt sammen med kunnskapsstrukturen 
i den ulike sektorene og typen av organisasjoner og enheter som har deltatt i undersøkelsen.   
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3 VURDERING AV FORSKNING OG RELEVANS 
Vi har spurt informantene om både deres vurdering av forskningen på det saksfeltet de hovedsakelig 
jobber med samt hva som gjør at de vurderer forskning som relevant for politikk og praksis. Figur 5 
viser fordelingen av svar på en rekke ulike aspekter ved forskningen. Som figuren viser er 60 prosent 
enig i at forskningen holder høy kvalitet, omtrent halvparten opplever forskerne som uavhengige og 
at forskere er opptatt av problemstillinger som er relevante for politikk og praksis. Samtidig er det 
mange som opplever at de er for få forskere/forskningsmiljøer som er relevante og at forskningen er 
lite tilgjengelig for folk flest. Dette tyder på at det er viktige forskjeller mellom miljøene i disse 
spørsmålene (tabell 4).  

 

Figur 5: Hvor enig er du i følgende påstander om forskningen på saksfeltet du arbeider med? Svar i prosent. 

I tabell 3 ser vi tegn til variasjonen mellom organisasjonene. For eksempel er sier nær halvparten av 
informantene fra KMD at det er få relevante forskningsmiljøer og 22 prosent av dem at forskerne har 
lite interesse for deres saksfelt, mens dette gjelder svært få av informantene fra OED. Det er også 
stor variasjon mellom organisasjonene i vurderingen av forskningens uavhengighet, kvalitet og 
tilgjengelighet.   
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Tabell 4 Hvor enig er du i følgende påstander om forskningen på saksfeltet du arbeider med? Andel i hver organisasjon som 
svarer helt eller delvis enig, i prosent. 

Vurdering av forskning på saksfeltet  HOD KLD KMD KD OED MIL 
DIR 

NAV 
DIR 

TOT 

Det er få relevante forskningsmiljøer/forskere 
på mitt saksfelt  

31 21 48 16 8 27 21 29 

Forskningen holder jevnt over høy kvalitet 66 68 51 41 67 83 45 60 
Forskningen er lite tilgjengelig for folk som 
ikke er forskere selv 

31 45 33 32 33 52 39 38 

Forskningen preges av høy grad av uenighet 
og ulike faglige synspunkter 

17 21 18 24 8 27 25 21 

Forskningen preges av høy grad av usikkerhet 29 21 18 31 0 25 28 23 
Forskningen preges av et komplisert og 
vanskelig språk 

26 32 11 11 58 29 26 23 

Forskerne er opptatt av å jobbe på politikk og 
praksis-relevante problemstillinger 

31 39 40 54 25 33 62 41 

Forskerne er ofte i media 28 42 23 53 33 55 36 38 
Forskerne oppleves som uavhengige/ikke 
knyttet til særinteresser 

51 29 54 70 50 46 36 49 

Forskerne oppleves som 
normative/ideologiske 

22 24 21 27 33 23 15 23 

Forskerne har lite oppmerksomhet/interesse 
for mitt saksfelt 

11 5 22 13 0 4 17 12 

 

Vi har også spurt informantene et mer spesifikt spørsmål om vurderinger av forsknings relevans og 
anvendelse, og hvilke kriterier som da legges til grunn. Figur 6 viser fordelingen av svarene på 11 
potensielle relevanskriterer.  

De aller fleste er enige i at forskningen må være basert på gode og velprøvde metoder og at den 
forteller tydelig hva som virker og hva slags implikasjoner som skal trekkes basert på resultatene. Det 
er også viktig at forskerne er anerkjente, at det er norske data som brukes og at forskningen kommer 
frem med nye resultater. Færre er enige i at det er viktig i vurderingen av relevans at forskningen er 
publisert internasjonalt og/eller at den er mye sitert.   

 

Figur 6: Når du skal vurdere forskningens relevans/anvendbarhet, hvor viktig er følgende aspekter? (Q17) (svar i prosent) 

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

At den er bestilt av oss

At publikasjonene er mye sitert

At jeg kjenner til forskeren/forskningsmiljøet

At publikasjonene er skrevet på norsk

At forskningen er publisert internasjonalt

At forskningen er ny

At det brukes norske data

At forskeren/forskningsmiljøet er anerkjent

At det beskrives tydelige implikasjoner

At den forteller tydelig hva som virker

At metodene er velprøvde

Svært viktig Litt viktig Både/og Litt uviktig Ikke viktig Vet ikke
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En faktoranalyse av dette settet med spørsmål viser samvariasjon mellom svarene som gir tre 
tydelige grupper: informantene som er opptatt av velprøvde metoder, anerkjente fagmiljøer 
internasjonal publisering og siteringer (vitenskapelige krav), en gruppe som vektlegger betydning for 
norsk politikk (norske data, tydelige implikasjoner, beskriver hva som virker (politikkrav) og en 
gruppe som vektlegger lokale behov (vi kjenner, vi har bestilt, skrevet på norsk) (lokale krav).   Tabell 
5 viser fordelingen av svarene i form av andeler per organisasjon som er helt eller delvis enige i hvert 
enkelt kriterium.  

Tabell 5 Når du skal vurdere forskningens relevans/anvendbarhet, hvor viktig er følgende aspekter? (Q17) Andeler som er 
enige i hver organisasjon (prosent). 

Kriterier i vurdering av forskningens 
relevans/anvendbarhet 

HOD KLD KMD KD OED MIL 
DIR 

NAV 
DIR 

TOT 

At metodene er velprøvde 74 79 74 70 83 88 76 77 

At forskningen er ny 69 60 67 84 75 69 75 70 

At forskningen er publisert 
internasjonalt 

69 35 8 43 50 58 17 37 

At publikasjonene er skrevet på norsk 17 24 39 13 25 19 48 27 

At det brukes norske data 54 66 79 65 42 58 72 66 

At den forteller tydelig hva som virker 69 73 50 76 75 85 90 78 

At det beskrives tydelige 
implikasjoner  

66 57 72 76 83 60 76 68 

At publikasjonene er mye sitert 29 11 4 30 25 19 10 16 

At den er bestilt av oss 3 0 6 11 0 17 7 7 

At jeg kjenner til 
forskeren/forskningsmiljøet 

9 13 21 19 54 25 21 20 

At forskeren/forskningsmiljøet er 
anerkjent 

71 73 73 61 83 77 76 73 

 

Tabellen viser at det er størst spredning i svarene på de «vitenskapelige» kriteriene som at 
forskningen er internasjonalt publisert og sitert. Norsk som publiseringsspråk og personlig kjennskap 
til forskeren/forskningsmiljøet er også kriterier som varierer betydelig mellom organisasjonene. At 
forskningen er basert på velprøvde metoder, at den er ny og beskriver tydelige implikasjoner varierer 
mindre mellom organisasjonene.  
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4 SPREDNING OG BRUK AV FORSKNINGSBASERT KUNNSKAP  
I undersøkelsen har vi også ønsket å se på hvordan organisasjonene og de ansatte tar 
forskningsresultatene videre etter at de har fått tilgang til dem. Vi bygger her på en antagelse at 
forskningsbasert kunnskap kommer inn i organisasjonene gjennom at individene selv henter inn eller 
får tilgang til ny kunnskap fra ulike kilder. For at denne kunnskapen skal bli «organisasjonens 
kunnskap» må den deles og diskuteres og «omvendes» til formater som passer inn i organisasjonens 
kunnskapsflyt og beslutningsstruktur. Vi tror altså ikke at forskningsbasert kunnskap kan bli anvendt 
direkte (ny innsikt politikk), men at den må gjennom ulike organisatoriske prosesser som deling, 
syntetisering, kritisk diskusjon og refleksjon mm, før organisasjonen og dens medlemmer bestemmer 
seg for at den nye innsikten er så viktig at den bør få betydning for politikk og praksis.  

Dette er en komplisert prosess, og ulike organisasjoner har svært ulike måter å håndtere prosessen 
på. Noen organisasjoner og sektorer (som helsepolitikk, matsikkerhet, klimapolitikk mm) har etablert 
systemer og egne organisasjoner for å innhente, evaluere og gi anbefalinger basert på forskning, 
mens andre sektorer ikke har de samme institusjonelle lagene mellom seg selv som 
kunnskapsbrukere og produsentene av kunnskap (næringspolitikk, politikk innen velferdsstatens 
funksjoner mm). For å forstå detaljene i kunnskapskjedene mellom forskning og politikk/praksis, må 
man gjøre detaljerte og ofte kvalitative studier2.  

I denne undersøkelsen kan vi kun gi noen glimt inn i denne prosessen, og vi har fokusert på hvordan 
medlemmene av organisasjonene 1) deler og omformer forskningsbasert kunnskap; 2) på hvilke 
måter de selv bruker forskning i sitt daglige virke.  

4.1.1 Kunnskapsspredning  
Figur 6 viser spredningen av svarene om ulike måter å dele forskningsbasert kunnskap i egen 
organisasjon, og tabell 6 viser andelen som svarer at de ofte deler kunnskap på ulike måter per 
organisasjon.   

Figur 7 viser tydelig at det er uformelle mekanismer for å dele forskningsbasert kunnskap som er 
hyppigst brukt: De ansatte deler publikasjoner, presentasjoner eller refleksjoner om ny forskning 
med kollegaene på uformelle måter. Dette henger igjen sammen med svarene i tabell 3 som viser at 
mye av kunnskapsinnhentingen også skjer gjennom åpen søkeaktivitet (på nettet, i databaser, 
gjennom media mm).  Figuren viser også at å bearbeide forskningsnyheter gjennom å presentere 
eller å skrive oppsummeringer av ny forskning er mindre vanlig, og aller minst vanlig er det å lage 
kurs eller seminarer for å oppdatere kollegaer og medarbeidere på ny forskning.  

 

                                                           
2 Noe som gjøres i stor grad ellers i OSIRIS. Se https://www.sv.uio.no/tik/english/research/projects/osiris/ 
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Figur 7: På hvilke måter og hvor ofte sprer du forskningsbasert kunnskap i organisasjonen du jobber. Svar i prosent.  

Tabell 6 viser fordelingen av dem som svarer svært ofte og ofte, fordelt på organisasjonene.   

Tabell 6:  På hvilke måter og hvor ofte sprer du forskningsbasert kunnskap i organisasjonen du jobber. Andel svar ofte og 
svært ofte per organisasjon (i prosent).  

Spredning av forskning  HOD KLD KMD KD OED MIL 
DIR 

NAV 
DIR 

TOT 

Jeg deler rapporter/artikler eller lenker til 
vitenskapelige publikasjoner med mine 
kollegaer 

64 26 46 37 23 60 32 44 

Jeg deler presentasjoner jeg har mottatt fra 
forskere med mine kollegaer 

47 24 60 32 38 38 25 37 

Jeg inviterer forskere jeg har vært i kontakt 
med til å presentere forskningen sin 

8 5 14 14 0 19 14 12 

Jeg skriver oppsummeringer av 
forskningspublikasjoner som jeg deler med 
mine kollegaer 

0 3 5 22 4 0 0 5 

Jeg deler tanker om forskning i uformelle 
sammenhenger 

34 28 38 49 31 40 29 37 

Jeg presenterer forskningsresultater på 
møter i avdelingen/seksjonen 

11 0 3 14 0 10 11 7 

Jeg er med på å lage kurs for at de ansatte 
skal lære om nye forskningsresultater og 
kunne ta dem i bruk 

0 0 0 3 0 2 7 1 

 

Vi ser at i organisasjoner som HOD, KMD og Miljødirektoratet svarer flertallet at de ofte deler 
forskningspublikasjoner eller presentasjoner. I Kunnskapsdepartementet skrives det 
oppsummeringer av ny forskning, mens i NAV direktorat er det noen flere som ofte bidrar til å utvikle 
opplæringstiltak basert på ny forskning. 

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

Jeg er med på å lage kurs for at de ansatte skal lære om
nye forskningsresultater og kunne ta dem i bruk

Jeg skriver oppsummeringer av forskningspublikasjoner
som jeg deler med mine kollegaer

Jeg presenterer forskningsresultater på møter i
avdelingen/seksjonen

Jeg inviterer forskere jeg har vært i kontakt med til å
presentere forskningen sin

Jeg deler tanker om forskning i uformelle
sammenhenger

Jeg deler presentasjoner jeg har mottatt fra forskere
med mine kollegaer

Jeg deler rapporter/artikler eller lenker til
vitenskapelige publikasjoner med mine kollegaer

Svært ofte Ofte Av og til Sjelden Aldri
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4.1.2 Anvendelse av forskning i eget arbeid 
I undersøkelsen er det to ulike spørsmål om i hvilke situasjoner og på hvilke måter informantene 
bruker forskning. I det ene spørsmålet (Spørsmål 12) bes informantene om å vurdere på hvilke måter 
de, i sin egen arbeidssituasjon, bruker forskningsresultater.  Spørsmålet ble formulert med ulike 
items som skulle reflektere variasjonen i bruk fra bruk av forsking som en informasjonskilde, til at 
forskningsresultater har vært med på å endre forståelsen av en sak/saker eller til og med 
behandlingen av en sak. Det vi var ute etter var å se på ulike grader av innflytelse, eller på engelsk 
«impact». Tallene fra pilotundersøkelsen viser tydelig at informantene forholder seg til (leser og 
siterer) og trekker konklusjoner fra forskningsresultater, og at dette utgjør del av 
beslutningsgrunnlag. Det er også relativt mange som ofte eller av og til endrer oppfatning av en sak 
(som i litteraturen kalles konseptuell «impact») eller behandlingen av en sak på bakgrunn av 
forskningsresultater.  

De to siste items i spørsmålet var ment å fange opp eventuelle innovasjoner i offentlige 
organisasjoner (nye tjenester, prosesser el) som har bakgrunn i forskning. Som tallene viser er det et 
fåtall av informantene som sier at forskning har ledet til innovasjon, i form av nye tjenester, 
prosesser eller organisasjonsmodeller.    

 

 

Figur 8: Ta stilling til følgende utsagn om bruk av forskning: "I mitt arbeid har jeg..." (svar i prosent) 

Fordelt på de deltagende organisasjonene, viser tabell 7 andelene i hver organisasjon som svarer at 
de ofte og svært ofte har 1) sitert forskningsresultater og 2) oppsummert og trukket konklusjoner fra 
et sett forskningsresultater. Tabellen viser at halvparten av informantene gjør dette i stor grad, og 
den høyeste andelen finner vi i Miljødirektoratet. 

 

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

Endret/utviklet nye prosesser eller organisasjonsformer
i organisasjonen jeg jobber i på bakgrunn av

forskningsresultater

Endret/utviklet et nytt tjenestetilbud på bakgrunn av
forskningsresultater

Endret behandlingen av en sak/saker på bakgrunn av
forskningsresultater

Endret oppfatningen om en sak/saker på bakgrunn av
forskningsresultater

Sitert forskningsresultater/publikasjoner i dokumenter
eller presentasjoner

Trukket konklusjoner fra (et sett med)
forskningsresultater og brukt dette som grunnlag for

anbefaling(er) til beslutningstagere

Svært ofte Ofte Av og til Sjelden Aldri
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 Tabell 7: Anvendelse av forskning i eget arbeids (andeler svært ofte og ofte per organisasjon, i prosent) 

Bruk av forskning i eget arbeid (ofte og svært 
ofte) 

HOD KLD KM
D 

KD OED MIL 
DIR 

NAV 
DIR 

TOT 

Sitert forskningsresultater/publikasjoner i 
dokumenter eller presentasjoner 

53 34 65 62 39 70 38 51 

Trukket konklusjoner fra (et sett med) 
forskningsresultater og brukt dette som 
grunnlag for anbefaling(er) til beslutningstagere 

59 46 31 55 46 67 31 51 

 

For resten av underspørsmålene i dette spørsmålet er det mer meningsfullt å se på variasjonen i den 
andre enden av skalaen, ettersom det er svært små andeler som sier at de ofte eller svært ofte 
bruker forskning på mer dyptgående måter (i betydningen innflytelse på saksområdet) i sitt arbeid. 
Tallene viser at de er flest medarbeidere i OED som sier at de sjeldent eller aldri har endret 
oppfatningen eller behandlingen av en sak på bakgrunn av forskningsresultater. Det er variasjon 
mellom de fem departementene i undersøkelsen, men mest interessant er det å se at MIL DIR og 
NAV DIR som er i større grad er ansvarlig for implementering er det noe færre som sier at 
forskningsresultater aldri eller sjeldent får dem til å endre mening eller behandling av saker. I NAV er 
det flest som sier at innovasjon i form av nye tjenester mm er et resultat av forskningsresultater.   

Tabell 8 Anvendelse av forskning i eget arbeids (andeler sjelden eller aldri per organisasjon, i prosent) 

Bruk av forskning i eget arbeid 
(sjelden/aldri) 

HOD KLD KMD KD OED MIL
DIR 

NAV
DIR 

TOT 

Endret oppfatningen om en sak/saker på 
bakgrunn av forskningsresultater 

22 38 26 32 62 21 34 27 

Endret behandlingen av en sak/saker på 
bakgrunn av forskningsresultater 

34 24 53 54 77 37 52 47 

Endret/utviklet et nytt tjenestetilbud på 
bakgrunn av forskningsresultater 

54 89 77 68 92 64 46 61 

Endret/utviklet nye prosesser eller 
organisasjonsformer i organisasjonen jeg 
jobber i på bakgrunn av forskningsresultater 

75 90 77 82 92 61 43 73 

4.1.3 Bruk av forskning i saksfeltet  
I tillegg til å spørre om hvordan informantene bruker forskning i eget arbeid, har vi også bedt dem 
om å vurdere bruken av forskning innenfor saksområdet sitt. Fordi alle organisasjonene jobber med 
flere ulike saks- og politikkområder, ba vi om vurderinger innen det saks- og politikkområdet de 
hovedsakelig jobber med til daglig. Spørsmålet er formulert for å få tak i en antatt underliggende 
variasjon mellom såkalt konseptuell, instrumentell og symbolsk bruk av kunnskap (Head m.fl., 2014).  

Som figur 9 viser er det overraskende lite variasjon i svarene på disse temaene; mer enn 50 prosent 
av informantene er helt eller delvis enig i alle temaene. Dette vil altså si at de fleste er enige i at 
forskning brukes både på en instrumentell måte (til å evaluere, foreslå, påvirke), konseptuell (ny 
forståelse, nye saker) og en symbolsk måte (begrunne beslutninger, overbevise kritikere).  
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Figur 9: Innen mitt saksfelt brukes forskning til… (svar i prosent) 

Fordelt på organisasjonene er det til tross for en høy grad av enighet, noen interessante forskjeller, 
spesielt med tanke på fremme nye saker eller utvikle ny politikk. I begge disse temaene ligger NAV 
DIR lavere enn andre, som gjenspeiler deres plass som underliggende etat som har ansvar for 
oppfølging og implementering, og trolig fjernere fra å sette politisk dagsorden. MIL DIR skårer høyt 
på temaer knyttet til instrumentell bruk av forskning (beslutninger, tiltak). KLD skårer høyt på 
konseptuell bruk av kunnskap (fremme nye saker, ny forståelse). Ingen av organisasjonene skiller seg 
spesielt ut når det kommer til symbolsk bruk av forskning (støtte beslutninger som allerede er tatt).       

Tabell 9: Innen mitt saksfelt brukes forskning til (andel svar helt og litt enig per organisasjon).  

Bruk av forskning på saksfeltet HOD KLD KMD KD OED MILD
IR 

NAV
DIR 

TOT 

Påvirke beslutninger om fordeling av 
ressurser 

53 62 63 64 50 75 62 63 

Utvikle ny politikk eller nye 
satsinger/programmer/tjenester 

81 68 85 86 58 77 31 77 

Evaluere eksisterende tiltak og eventuelt 
justere kursen på dem 

83 78 83 83 75 85 34 81 

Gi en ny forståelse av hva som er nye og 
relevante problemstillinger 

78 84 77 69 58 85 58 76 

Fremme nye saker på den politiske 
agendaen 

61 94 47 67 36 65 45 59 

Begrunne beslutninger/valg som allerede 
er tatt 

56 56 56 63 50 60 55 57 

Overbevise interne eller eksterne kritikere 69 76 55 61 50 70 52 63 

  

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

Å påvirke beslutninger om fordeling av ressurser

Å begrunne beslutninger/valg som allerede er tatt

Å fremme nye saker på den politiske agendaen

Å overbevise interne eller eksterne kritikere

Å gi en ny forståelse av hva som er nye og relevante
problemstillinger

Å utvikle ny politikk eller nye
satsinger/programmer/tjenester

Å evaluere eksisterende tiltak og eventuelt justere
kursen på dem

Helt enig Litt enig Både/og Litt uenig Helt uenig Vet ikke
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5 OFFENTLIGE ORGANISASJONER SOM KUNNSKAPSORGANISASJONER  
Vi har også sett på kjennetegn ved organisasjonene og saksfeltene som informantene jobber med. 
Tanken her er at ulike organisasjoner og saksområder har spesifikke kjennetegn som kan fungere 
som drivere og barrierer for bruk av forskning. Basert på tidligere litteratur og intervjuer i flere 
offentlige organisasjoner er det logisk å skille mellom kjennetegn ved organisasjoner og saksfelt eller 
politikkområder.  

På organisatorisk plan, ser man for seg at organisasjoner som har et uttalt mål om at beslutninger 
skal fattes på oppdatert kunnskapsgrunnlag, som prioriterer forskning og kunnskap, som har høyt 
utdannet personale og tilgjengelige ressurser og infrastruktur vil ha medarbeidere som i høyere grad 
anvender forskning. Som barrierer nevnes mangel på støtte, ressurser, tilgang, kompetanse, samt et 
svært høyt tempo og lite tid til å sette seg inn i forskning.  Figur 10 viser fordelingen av svarene på 
organisatoriske barriere og drivere for å jobbe kunnskapsbasert, og tabell 10 viser fordelingen per 
organisasjon.   

 

Figur 10: Kjennetegn ved organisasjonen (svar i prosent)  

Figuren viser at informantene i pilotundersøkelsen mener at de organisasjonene de jobber i, i høy 
grad kan beskrives som kunnskapsbaserte. Både når det gjelder uttalte mål og verdier fremhever de 
aller fleste at organisasjonen de jobber i vektlegger dette. Mer enn halvparten er også enige i at de 
ansatte i disse organisasjonene har tilgang til ressurser (kompetanse, publikasjoner, infrastruktur for 
å dele kunnskap, budsjett for forskning). Men mange mener også at de har for lite tid til å sette seg 
grundig inn i forskningen. Det er altså både drivere og barrierer for å anvende forskning i disse 
organisasjonene.  

  

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

Har et tilstrekkelig budsjett for forskning

Har en god digital infrastruktur for å dele kunnskap,
herunder relevant forskning

Har god tilgang til vitenskapelige databaser og
publikasjoner

Har ansatt personer som har som sin jobb å være et
bindeledd mellom forskning og praksis (for eksempel…

Preges av et høyt tempo og lite tid til å sette seg
grundig inn i forskning

Verdsetter forskningsbasert kunnskap høyt

Har et uttalt mål om at beslutninger skal fattes basert
på forskningsbasert kunnskap

Passer i stor grad Passer i noen grad Både/og

Passer i liten grad Passer ikke i det hele tatt Vet ikke
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Tabell 10: Kjennetegn ved organisasjonen (andel svar i stor og noen grad, i prosent).  

Kjennetegn ved organisasjonen jeg jobber i HOD KLD KMD KD OED MIL 
DIR 

NAV 
DIR 

TOT 

Har et tilstrekkelig budsjett for forskning 16 43 44 54 54 48 28 41 
Har god tilgang til vitenskapelige databaser 
og publikasjoner 

49 82 72 67 54 65 48 64 

Har ansatt personer som har som sin jobb å 
være et bindeledd mellom forskning og 
praksis (for eksempel FoU-koordinator, 
vitenskapsrådgiver el) 

49 71 55 57 46 67 52 62 

Har et uttalt mål om at beslutninger skal 
fattes basert på forskningsbasert kunnskap 

81 95 73 92 61 100 83 85 

Har en god digital infrastruktur for å dele 
kunnskap, herunder relevant forskning 

43 71 52 68 46 53 32 53 

Verdsetter forskningsbasert kunnskap høyt 70 100 85 94 77 91 71 85 
Preges av et høyt tempo og lite tid til å sette 
seg grundig inn i forskning 

72 82 59 68 92 77 62 70 

 

Fordelt på organisasjonene, ser vi også helt klare forskjeller. Både KLD og Mil DIR som begge jobber 
med klima og miljøspørsmål har høyde andeler som svarer at deres organisasjoner verdsetter 
forskning og har ressurser tilgjengelig. I HOD, OED og NAV er færre er enige i at disse uttalelsene 
passer på deres organisasjon.  

Vi har også sett på kjennetegn ved de saks- og politikkområdene som kan ha betydning for bruk av 
forskning. Tidligere undersøkelser og intervjuer indikerer at saksområder med mye usikkerhet, 
kontroverser og saker som angår folks liv og helse (for eksempel matsikkerhet, helsespørsmål etc.) i 
større grad enn andre områder bruker forskning som beslutningsgrunnlag i politikkutvikling. Saks- og 
politikkområder som skifter profil ofte og saksområder som er preget av ideologi kan være mindre 
forskningstunge enn andre (Head m.fl., 2014). Fordelingen av svarene på dette spørsmålet kan leses i 
figur 11.    

 

Figur 11 Kjennetegn ved saksfeltet. Svar i prosent.  

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

Preges politikkutviklingen av ideologi

Endrer den politiske agendaen seg hyppig

Tas kompliserte beslutninger som ikke umiddelbart
forstås av «folk flest»

Er det mange kontroverser/ tydelige konfliktlinjer
mellom ulike interesser

Tas beslutninger som har direkte betydning for folks
liv/velferd

Er det mye oppmerksomhet om saker i media

Passer i stor grad Passer i noen grad Både/og Passer i liten grad Passer ikke i det hele tatt Vet ikke
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Fordelingen av de bekreftende svarene (passer i stor og noen grad) kan ses i tabell 11. På flere av 
temaene ser vi tydelige forskjeller mellom organisasjonene, ikke minst når det kommer til grad av 
konflikt og om beslutninger påvirker liv og helse.   

Tabell 11: Kjennetegn ved saksfelt (passer i stor eller noen grad, andel svar per organisasjon).  
 

HOD KLD KM
D 

KD OED MIL
DIR 

NAV
DIR 

TOT 

Er det mye oppmerksomhet om saker i 
media 

97 79 80 86 100 79 86 85 

Endrer den politiske agendaen seg 
hyppig 

41 58 48 49 85 44 62 54 

Er det mange kontroverser/ tydelige 
konfliktlinjer mellom ulike interesser 

65 87 56 43 100 81 52 66 

Preges politikkutviklingen av ideologi 44 59 62 56 38 49 50 54 
Tas beslutninger som har direkte 
betydning for folks liv/velferd 

56 68 57 68 69 62 90 69 

Tas kompliserte beslutninger som ikke 
umiddelbart forstås av «folk flest» 

75 79 79 43 92 52 52 70 

 

I de videre analysene av dette materialet vil vi bruke denne informasjonen samt informasjonen om 
organisatoriske kjennetegn som uavhengige variabler.    
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6 OPPSUMMERING OG VEIEN VIDERE  
Gjennom denne undersøkelsen har vi utviklet og testet et undersøkelsesopplegg for å studere 
kunnskapsflyt og impact av forsking i offentlig sektor. Vi har sett spesielt på statlige organisasjoner på 
departments- og direktoratsnivå innen ulike områder av statsforvaltningen. Vi har tatt utgangspunkt i 
relevant litteratur om bruk av forskning i offentlige organisasjoner, og spesielt innen politikk og 
forvaltning, og har laget et spørreskjemabasert undersøkelse om betingelser for bruk av 
forskningsbasert kunnskap på individuelt og organisatorisk plan, samt den kompleks kjeden av 
handlinger som må til for at ny kunnskap skal bidra til endring av politikk eller praksis.  

Med dette for øye har vi utviklet et spørreskjema og har testet dette på 277 personer ansatt i den 
norske statsforvaltningen. Gjennomføringen av pilotundersøkelsen var svært vellykket sett fra 
forskernes perspektiv; både metoden for datainnsamling og selve skjemaet fungerte bra, og vi fikk 
innspill som nå brukes i å videreutvikle skjemaet.  

Vår undersøkelse har tydeliggjort at ansatte i organisasjonene som har deltatt i undersøkelsen er en 
gruppe mennesker med høy kompetanse og som selv i stor grad jobber med og bidrar til at politikk 
og forvaltning blir kunnskapsbasert. Undersøkelsen viser også at mye av arbeidet med å innhente og 
bruke forskning skjer på uformelle måter, gjennom at de ansatte henter, sprer, oppsummerer, 
trekker konklusjoner og siterer forskning. Undersøkelsen viser at personene i utvalget beveger 
relativt kort når de skal hente inn forskning, primært til kollegaer eller søker åpent på nettet eller i 
tilgjengelige databaser. Så selv om mange jobber i organisasjoner som har som uttrykt mål å jobbe 
kunnskapsbasert og at beslutninger skal baseres på oppdatert forskning, ser det ut til at et fåtall av 
organisasjonene har systematisert kunnskapsarbeidet sitt.   

Noen av hovedfunnene fra pilotundersøkelsen er at:  

• Flest finner tilgang til forskning i «andre organisasjoner i offentlig sektor» eller i 
instituttsektoren, og ikke fra universiteter eller høgskoler. 

• Flest henvender seg til sine kollegaer når de har behov for forskningsbasert kunnskap, 
eller søker på nettet; de henvender seg sjeldent til forskerne. 

• Forskningsbasert kunnskap spres primært gjennom å dele forskningsnyheter, 
publikasjoner og presentasjoner; få har systemer for å systematisere forskning. 

• Ansatte i offentlig sektor har relativt positive vurderinger av forskning med tanke på 
kvalitet og tilgang; De opplever også at forskerne er interessert i å jobbe på 
problemstillinger som er relevante for politikk og praksis. 

• I vurderinger av forskningens anvendbarhet legger de vekt både på vitenskapelige krav 
og relevanskrav (spesielt at forskningen har tydelige implikasjoner). Noen legger også 
vekt på at forskningen skal ha vært utført i samarbeid med brukere, og at publikasjoner 
er skrevet på norsk.  

• Bruk av forskning handler ofte om å sitere eller trekke konklusjoner fra forskning i 
dokumenter som de ansatte skriver (policy dokumenter, rapporter m.fl.); informantene 
opplever sjeldnere at forskning leder til konkrete nye resultater og det ser ikke ut til å 
være sterkt koplet til innovasjon i offentlig sektor. 

• Organisasjonene i undersøkelsen vektlegger alle at de ansatte skal jobbe 
kunnskapsbasert, men det ser allikevel ut til å være barrierer til å få tilgang og anvende 
forskning, både i form av tilgang og ikke minst tid til å fordype seg i ny forskning. 

• Det er forskjeller mellom organisasjonene i undersøkelsen som ikke er unaturlig i det at 
de både jobber med ulike saks- og politikkområder, at de har ulike roller i 
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statsforvaltningen og også inngår i ulike institusjonelle systemer for 
kunnskapsproduksjon og anvendelse.  

• I denne undersøkelsen skiller Miljødirektoratet seg ut fordi de ansatte her i høyere grad 
enn de andre henter inn forskningsbasert kunnskap direkte fra «kildene», at de er mest 
opptatt av vitenskapelig kvalitet, de sprer oftere forskningsresultater i organisasjonen, og 
har tydelige forventninger om å jobbe kunnskapsbasert.  

• Departementene har en annen rolle enn direktoratene ettersom de er ansvarlig for 
utforming av politikk i stort. Svarene varierer departementene mellom også, men det er 
overraskende store likhetstrekk i hvordan ansatte jobber henter, sprer og anvender 
forskning i jobben sin.  Fellestrekket er at forskningsbasert kunnskap anvendes i stor grad 
og på mange ulike måter, men at det ikke ser ut til å foregå på en spesielt strukturert 
måte i disse organisasjonene.  

I vårt videre arbeid vil vi se videre på disse tallene, og vi vil utdype analysene og se på samvariasjonen 
mellom de ulike faktorene som påvirker kunnskapsanvendelse. Vi vil også utvide undersøkelsen for å 
få tilgang til et større og mer variert datamateriale, noe som pilotundersøkelsen viser er viktig. Vi vil 
fremover: 

• Videreutvikle analysene for å se på samvariasjon mellom variablene 
• Se nærmere på individuelle forskjeller mellom personer som innehar ulike roller, og 

kontrollere for organisatoriske forskjeller på enkeltpersoners adferd  
• Videreutvikle spørreskjemaet og planlegge en større datainnsamling i 2019 for å få et større, 

mer variert og mer representativt datasett 
• Diskutere funn og videre analyser med brukere 

Pilotundersøkelsen har vist oss at det både er mulig å gjennomføre og at undersøkelsen gir ny innsikt 
i hvordan forskning brukes. Men vi trenger et større og mer representativt utvalg for å si noe 
generelt om forskningens betydning for politikk og praksis. En fullskala undersøkelse vil gi oss denne 
muligheten.  
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