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Om meg 
• Tverrfaglig bakgrunn 

• Arbeidet i mer enn 20 år med spørsmål 
knyttet til forskning og innovasjon – nå 
leder av nystartet senter om «impact» av 
forskning 

• Har sett på mange ulike sektorer inkludert 
helse, energi, telekom og andre 

• I dag er temaet hvordan forskning tas i bruk 
i prosesser som kan knyttes til «innovasjon» 
og «endring» 



Om dere 
• Jeg antar at dere har ulike 

bakgrunner 
• Jeg antar dere har forskjellig 

arbeidserfaring 
• Jeg antar at dere er interesserte i 

helse og velferd og hvordan 
forskning kan bidra til innovasjon 
og endring i denne sektoren 



Ulike idealer gjennom tidene 
Forskning Innovasjon/endring 

1800-tallet 

Midten av 
1900-tallet 

Vår tid 

Forskeren som 
oppfinner, innovasjon 
som «noe skummelt» 

Forskeren som «ren 
forsker», lite 
kunnskap om 
innovasjon, rolig 
vekstperiode 

Forskeren som følger 
sine resultater ut i 
praksis, innovatøren 
som helteskikkelse 
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Vanlige forestillinger 
• Politikk og praksis bør i større grad 

enn nå være basert på forskning – 
og ikke bare et «selektivt utvalg» 

• Det er mye forskning som aldri eller 
for sjelden kommer til nytte 

• Forskere er «gjerrige» med 
kunnskapen sin 

• Organisasjoner er dårlige til å ta ny 
kunnskap i bruk 



Prosessforståelse 
• Alle disse fire påstandene kan 

diskuteres – og det vil være 
betydelig uenighet 

• Et sentralt underliggende problem 
er at vi ikke godt nok forstår selve 
prosessen som ligger bak at 
forskning tas i bruk 

• Jeg skal ta for meg noen myter og 
utfordringer i denne prosessen 



Proto-myten om innovasjon 

 



Det er vanlig å tro 
• At den viktigste del av 

innovasjons- og 
endringsprosessen er en idé 

• At forskningen leverer resultater 
som kan formuleres som slike 
ideer – som mer eller mindre 
enkelt kan settes ut i livet 



Endring starter med 

• Behov 

• Problemer 

• Kriser 

• Unike muligheter 

• Eksterne endringer og press 



Utfordring 1 
• Å koble forskningens resultater – som 

ikke alltid er så tydelige som en skulle 
ønske – til de behov, problemer osv. 
som finnes 

• Å involvere representanter for det som 
skal endres (ansatte, brukere, pasienter 
og eventuelt andre) i selve 
forskningsprosessen 

• Hva slags forskning er det som trengs? 



Forskningens funksjoner 
• Forstå, analysere og 

operasjonalisere problemer 

• Gi innblikk i hva som rører seg på 
bestemte fagfelt 

• Overvåke omgivelsene 

• Støtte innovasjons- og 
endringsprosesser 

• Og noen ganger: generere nye ideer 



Overføring 
• Som regel foregår forskningen et 

annet sted enn der den skal tas i 
bruk 

• Alle «ta forskning i bruk»-prosesser 
krever dermed overføring av 
kunnskap og resultater, ofte også 
oppskalering av eksperimenter 

• Et klassisk problem i litteraturen 
med få gode løsninger 



Utfordring 2 
• Kunnskap lar seg ikke så lett overføre – det 

blir fort «rapporten som står ulest i hylla» 
eller «opplæringsseminaret hvor det ikke 
skjedde så mye etterpå» 

• Kan være nyttig å tenke på at folk også i 
noen grad må flytte på seg, ikke bare 
rapporter og Powerpoint-presentasjoner 

• Læring og utdanning er sentralt, men 
kanskje også nye former for organisering av 
arbeidet 



Utfordring 3: Ting tar tid 
• Studier av impact finner ofte at tiden fra 

forskning til «tatt-i-bruk» kan være flere 
tiår 

• Å ta noe i bruk er ikke et enkelt punkt 
på en tidslinje men en langvarig og 
kontinuerlig prosess 

• De fleste kvantitative måle- og 
styresystemer passer dårlig for slike 
prosesser og kan i verste fall være til 
hinder for dem 



Velvillig motstand 

Vil det virke 
i praksis? 

Kan det 
være farlig? 

Kan vi noe 
om det fra 

før? Vil brukerne 
våre 

akseptere 
det? 

Har vi 
ressurser til 

det? Hvem har 
tid til å 

jobbe med 
det? Er det 
bærekraftig? Har de 
ansatte 
kompe-
tansen? 

Hvor mye vil 
det koste på 

sikt? 

Hva slags 
politiske 
signaler? 

Kan vi lage 
en nåverdi-
beregning? 

Er denne 
ideen 

egentlig ny? 

Risikerer vi å 
komme i 

avisen for 
det? 

• Tolv forståelige spørsmål her, i store organisasjoner kan det være 100+ 
• Kan også få urimelige spørsmål fordi endring er upopulært 
• Hvor realistisk er det at en radikal idé overlever i et slikt system? 



Kulturproblemer 
• Gruppetenking: stabile team og 

organisasjoner blir ofte homogene over tid 
(heterogenitet bra for endring) 

• «Må’kke-komme-her-og-komme-her»-
syndromet: grupper av fagpersoner har en 
tendens til å bevege seg mot et 
«monopol»-perspektiv hvor de ikke lenger 
hører på eksterne råd 

• Å ta forskning i bruk kan komme i konflikt 
med mange andre – og sterkere – aspekter 
ved organisasjonskulturen 



Vår rolle i prosessen 
• Vi heier alle på gode nye ideer, men 

i de fleste tilfeller er vi de som stiller 
alle spørsmålene og sier nei 

• Kan vi bli mer klar over situasjonene 
hvor vi uten å mene det stopper en 
impact-prosess i en for tidlig fase? 

• Kan det lages systemer som på en 
konstruktiv måte forsøker å 
håndtere motstand og treghet? 



Ledelse 
• Prosessen fra forskning til nytte er 

uforutsigbar og vanskelig å styre 

• Mer fokus på «legge forholdene til 
rette» enn tradisjonell og detaljrik 
prosjektstyring 

• Støtte fra ledelse på ulike nivåer 
sannsynligvis svært viktig 

• Hvordan tolerere og håndtere 
feilslåtte satsinger? 



Risiko 
Senere suksess 

Ja Nei 

Din beslutning 

Nei 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ja 

 
 
 
 
 
 
 

Du skal ta beslutning 
om å sette i gang en 
prosess basert på et 
forskningsresultat; om 
du sier nei vil kanskje 
noen andre si ja 



Den mørke siden 
 

Den mørke 
siden av 
nytte av 
forskning 



Destruksjon, disrupsjon 
• Det nye gjør ofte det gamle avleggs 

• Arbeidsplasser kan bli borte, problematiske 
omorganiseringer kan være nødvendige, 
politisk prestisje og ståsted blir utfordret 

• Til dels lettere i offentlig sektor (kan være 
mange muligheter i ny teknologi, f.eks.), 
men på mange måter også vanskeligere 

• Fundamentalt spørsmål: skal all forskning 
egentlig tas i bruk? Når er forskningen god 
nok eller solid nok? 

 



Kort oppsummert 
• Det er mange aspekter som er 

relevante for å ta forskning i bruk 
på en god måte 

• Sentrale utfordringer knyttet til: 
– Kobling forskning-behov 
– Overføring/utveksling av kunnskap 
– Langsiktighet 
– Motstand og kulturelle aspekter 
– Ledelse 

• Men vi vet nok for lite om dette 



Nytt forskningssenter 



Ta kontakt! 
• I OSIRIS skal vi se på hvordan forskning tas i 

bruk, og NAV er en av våre 
samarbeidspartnere 

• Vi trenger eksempler, case og flere partnere 

 

• Takk for oppmerksomheten! 

 

• Kontaktinformasjon: 
magnus.gulbrandsen@tik.uio.no  
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