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Forord 
Oslo Institute for Research on the Impact of Science (OSIRIS) er et åtteårig forskningssenter finansiert 

av Forinnpol-programmet i Norges Forskningsråd. Forinnpol-programmet har som formål å utvikle et 

bedre kunnskapsgrunnlag for forsknings- og innovasjonspolitikk.  

OSIRIS er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo (TIK-senteret), Statistisk sentralbyrå, Manchester 

Institute of Innovation Research ved University of Manchester og INGENIO ved Valencia Polytechnic 

University i Spania. Rapporten og spørreundersøkelsen den er basert på er gjennomført av forskere 

ved TIK-senteret med bistand fra forskere ved University of Manchester.  

Vi vil takke samarbeidspartnere og alle departementer og andre statelige organisasjoner som gjorde 

det mulig å gjennomføre undersøkelsen og som har vist oss stor velvilje og interesse underveis i 

forskningen. Spesielt vil vi takke Kunnskapsdepartementet som lot oss presentere undersøkelsen ved 

to anledninger i Departementets forskningsutvalg og som har vært et viktig kontaktpunkt til alle 

departementene som bidro til undersøkelsen. Vi takker også alle våre informanter både i denne 

undersøkelsen og en rekke kvalitative undersøkelser for viljen til å dele erfaringer om 

kunnskapsbasert praksis.  

Et av funnene i våre undersøkelser er nettopp et tillitsfullt forhold mellom forskning og forvaltning 

som nok er et relativt unikt trekk i norsk offentlighet. Vi takker dermed for tilliten og håper resultater 

fra rapporten både er til opplysning og gjenstand for diskusjon, og imøteser gjerne videre dialog og 

samarbeid.   

Mer informasjon om OSIRIS finnes her https://www.sv.uio.no/tik/forskning/sentre/osiris/ 

 

Oslo, 09.02.21 

Taran Thune, Erlend Simensen og Magnus Gulbrandsen  
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0. Oppsummering av hovedresultater 
I denne rapporten retter vi søkelyset mot hvordan ansatte i norske departementer og noen sentrale 

direktorater og andre statlige organisasjoner bruker forskning. Rapporten er basert på en stor 

spørreundersøkelse blant statsansatte i Norge og mottok nesten 1900 svar. Med undersøkelsen 

ønsket vi å forstå både hvor ansatte i forvaltningen henter forskning fra, hvordan de gjør det, hvilke 

kjennetegn ved forskningen de legger vekt på, hvordan de selv bruker og videreformidler den, samt 

hva den blir brukt til. Vi ønsket også å kaste lys på rammebetingelsene, og da spesielt hvordan 

offentlige organisasjoner tilrettelegger for bruk av forskning i egen organisasjon.  

 

Forskning tett på forvaltningen brukes oftest 
Innhenting av forskningsbasert kunnskap er en vanlig aktivitet blant respondentene; halvparten sier 

at de konsulterer forskning som en del av jobben på ukentlig basis. Men selv om forskning er et viktig 

kunnskapsgrunnlag for beslutninger ser det ut til at kilder til forskning som er tett på forvaltningen, 

brukes oftest. De vanligste kildene til forskning ifølge flertallet av informantene er sektor- og 

organisasjonsinterne kilder og instituttsektoren.  De vanligste kanalene til forskning er generelle, det 

vil si å snakke med kollegaer, lese om forskning i media, søke på internett med mer. 

Universitets- og høyskolesektoren er en mindre brukt kilde til forskningsbasert kunnskap for ansatte i 

forvaltningen, og det samme gjelder bruk av typiske «vitenskapelige» kanaler til forskning som 

tidsskrifter, databaser, faglige seminarer, nyhetsbrev fra forskningsmiljøer med mer. Å hente 

forskning fra vitenskapelige kilder henger tydelig sammen med utdanningsnivå, og respondentene 

som har doktorgrad (8 %) skiller seg ut på mange av spørsmålene knyttet til bruk av forskning.  

 

Bruk av forskning forutsetter deling  
Når det gjelder deling av kunnskap, er det vanligst å dele vitenskapelige tekster og presentasjoner 

med kolleger samt å dele tanker om forskning i uformelle sammenhenger. En høy andel av 

respondentene inviterer av og til også forskere til å presentere forskningen sin eller presenterer selv 

forskningsresultater på interne møter. Minst vanlig er det å skrive oppsummeringer av 

forskningspublikasjoner og å lage kurs og lignende, men nesten halvparten av respondentene skriver 

slike oppsummeringer i alle fall av og til. Det betyr at den mest aktive bearbeidingen av innsikter fra 

forskning er minst vanlig. Resultatene understreker at å hente inn og spre forskningsbasert kunnskap 

er en vanlig, men lite systematisk aktivitet for flertallet av de ansatte i statlige organisasjoner.  

Den vanligste bruken av forskning er knyttet til det å sitere den i dokumenter eller presentasjoner, 

samt å trekke konklusjoner fra den som grunnlag for anbefalinger til beslutningstakere. Konkrete 

endringer i politikk og tjenester samt endring av organisasjon og arbeidsformer basert på innsikter 

fra forskning forekommer også, men er mindre vanlig.   

En regresjonsanalyse viser at bruk av forskning påvirkes positivt av kontakt med instituttsektoren, 

statlige organisasjoner og private konsulentselskaper, av egne søk på internett og lesing av 

ekspertrapporter og offentlige utredninger, samt av egne presentasjoner av forskning og invitasjon til 

forskere om å gjøre det samme. Det er påfallende at kontakt med universiteter, søk i vitenskapelige 

databaser, deltakelse på vitenskapelige konferanser, direkte kontakt med forskere og deltakelse i 

referansegrupper for programmer/prosjekter ikke ser ut til å påvirke bruk av forskning. En mulig 
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fortolkning kan være at bruk først og fremst er positivt forbundet med kontakt med forskning som 

ligger nært forvaltningens egne behov og praksiser.  

 

God kvalitet og høy relevans i forskningen?  
Undersøkelsen inneholdt også spørsmål hvor statlig ansatte skulle vurdere forskningen og 

forskningsmiljøene på feltet de hovedsakelig jobber med. Det store flertallet opplever at forskningen 

på feltet de jobber med, holder høy kvalitet. Bare noen få (om lag 10 prosent) var uenige i at 

forskningen på deres felt holdt høy kvalitet og at forskningsmiljøene opplevdes som uavhengige. 

Mange var også enige i at forskningsmiljøene var opptatt av politikk-/praksisrelevante 

problemstillinger. Det var større variasjon når det gjaldt forskningens synlighet i media, dens 

usikkerhet og tilgjengelighet, samt hvorvidt det er få kompetente miljøer/forskere på 

respondentenes saksfelt. Respondenter som konsulterer forskning ofte og/eller har doktorgrad, ga et 

mer positivt bilde av forskningens kvalitet og uavhengighet, men ikke dens tilgjengelighet.  

Når det gjelder forskningens relevans eller anvendbarhet, var det fire aspekter som ble vurdert som 

spesielt viktige: forskningsmiljøets anerkjennelse, forskningens nyhetsgrad, samt at den beskrev 

tydelige effekter/virkninger og at den hadde tydelige implikasjoner. En del la også vekt på anerkjente 

publikasjonskanaler (særlig i direktorater/forvaltningsorganer), norske data og bruk av bestemte 

metoder. Relativt få la vekt på at de kjente forskningsmiljøet fra før, at publikasjonene var på norsk 

eller at forskningen var initiert av deres egen organisasjon.  

Det siste er noe overraskende i et system hvor oppdragsforskning er en betydelig aktivitet, og hvor 

regresjonsanalyser viser at innhenting av kunnskap fra instituttsektor og konsulentfirmaer er positivt 

forbundet med bruk. Satt på spissen sier respondentene at de oftest bruker kilder til forskning som 

er tett på forvaltningen, men at nærhet ikke er tett forbundet med vurdering av relevans.  

 

Tydelige forventninger men varierte ressurser tilgjengelig for å støtte bruk av forskning 
Respondentene var i ganske stor grad enige i at organisasjonene de er ansatt i, hadde et uttalt mål 

om at beslutninger skal fattes på forskningsbasert kunnskap og at de ansatte oppmuntres til å ha 

kontakt med forskningsmiljøer. Ganske mange var også enige i at organisasjonene hadde personer 

ansatt i organisasjonen som hadde særskilt ansvar for kontakt mellom forskning og praksis. Det ser 

heller ikke ut til at statlig ansatte opplever mangel på tilgang til artikler og andre forskningsresultater. 

Det siste er ikke så merkelig ettersom et mindretall faktisk konsulterer slike kilder.   

Samtidig uttrykte mange at organisasjonene kunne gjøre mer for å sikre at arbeidet var 

kunnskapsbasert. På spørsmål om budsjettet for forskning var tilstrekkelig og om de ansatte har nok 

tid til å holde seg oppdatert på forskning, var det omtrent like mange som var enige som uenige. En 

analyse av de enkelte departementene og direktoratene/forvaltningsorganene som var med i 

undersøkelsen, viser noen betydelige forskjeller på disse spørsmålene. Det er noen organisasjoner 

som skiller seg ut ved ofte å score langt høyere eller lavere enn de øvrige på de ulike 

underspørsmålene. Dette gjelder i særlig grad Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, 

Forsvarsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og 

Fiskeridirektoratet.  

Et tradisjonelt skille i undersøkelser om bruk av forskning er mellom instrumentell, konseptuell og 

symbolsk bruk av forskning. Det første representerer forskningens bidrag til å endre tiltak og politikk, 

det andre bidrag til nye forståelse av saker, oppmerksomhet rundt nye saker og mer generell læring, 
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mens det siste henviser til situasjoner der forskningen primært brukes som legitimering av posisjoner 

og beslutninger som allerede er tatt av andre årsaker. Omtrent halvparten av respondentene svarte 

at forskning brukes på alle disse måtene på deres saksfelt. Størst uenighet var knyttet til symbolsk 

bruk, men nær halvparten var litt (eller i stor grad) enige i at dette også forekom på deres 

saksområde og politikkfelt.  

 

Lærdommer og implikasjoner 
I sum uttrykker datamaterialet at bruk av forskning er vanlig og omfattende i forvaltningsorganer, 

men at dette foregår på uformelle måter og sjelden direkte i kontakt med vitenskapelige kilder og 

kanaler. De ansatte i statsforvaltningen som har svart på undersøkelsen, er en høyt kvalifisert 

gruppe, og forskjellene mellom grupper med ulikt utdanningsnivå og stilling er mindre enn forventet. 

Mange respondenter legger vekt på egenskaper ved forskningen som ikke nødvendigvis er så 

forskjellige fra det forskere selv gjør. Nærhet til forvaltningen ser ikke ut til å vurderes som spesielt 

viktig for relevans av forskning, samtidig som nære kilder brukes oftest. Dette er et interessant 

paradoks som krever mer nyanserte analyser. 

Når det kommer til likheter og forskjeller mellom organisasjonene i undersøkelsen, ser det ut til at 

det er en felles forventning og ambisjon om å bruke forskning i beslutningsprosesser i offentlige 

organisasjoner. Det er allikevel betydelige forskjeller mellom organisasjoner når det kommer til 

tilgjengelighet til ressurser som kan støtte bruk av forskning i forvaltningen. Videre forskning og 

analyser av materialet vil se nærmere på forskjeller mellom ansattgrupper og organisasjoner i detalj.     

Materialet viser at statlige forvaltningsorganisasjoner langt på vei oppfyller ambisjoner om en 

kunnskapsbasert politikk- og tjenesteutvikling. I mange av organisasjonene ser det allikevel ut til at 

det er begrenset systematikk i utøvelsen av denne oppgaven.  

Forestillingen om at det er for tett kopling mellom forskningsmiljøer og forvaltning bekreftes ikke i 

denne undersøkelsen, men det ser heller ikke ut til at det er mangelfulle berøringspunkter mellom 

fagmiljøer og forvaltningen.  Det er godt utviklede nettverk og et tillitsfullt forhold mellom 

forskningsmiljøer og forvaltning – et trekk som trolig skiller norsk forvaltning fra tilsvarende 

relasjoner i mange andre land. Videre analyser vil derfor sammenlikne resultater fra denne 

undersøkelsen med internasjonal forskning og tilsvarende undersøkelser fra andre land.  
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1. Innledning 
Hvordan bruker ansatte i statlig sektor forskning? For å svare på dette spørsmålet presenterer vi i 

denne rapporten resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i staten som ble gjennomført i 

2019.  Mer informasjon om temaet er viktig fordi beslutninger i offentlig sektor er forventet å være 

basert på relevant og oppdatert kunnskap. Men stemmer idealet med virkeligheten? Brukes 

forskning av ansatte som er ansvarlig for å forberede og ta beslutninger i politikk og forvaltning? Hvor 

får de forskning fra og hva er relevant forskning i deres øyne? Når og hvordan brukes 

forskningsresultater? Hva skal egentlig til for at forskningsresultater skal få betydning for 

politikkutvikling? Rapporten prøver å gi svar på disse spørsmålene. 

Kunnskapen som brukes som beslutningsgrunnlag, er ofte basert på forskning, og av den grunn 

investerer statlige organisasjoner som departementer, direktorater og andre statlige foretak 

milliarder i forskning. Forskningen som staten investerer i er ikke alltid ment å bli brukt av det 

offentlige, men er et bidrag til en felles kunnskapsallmenning som kommer samfunnet til gode på 

lenger og mer indirekte sikt. Men offentlige organisasjoner investerer også i forskning som er direkte 

knyttet til politikk- og tjenesteutvikling, som forskningsbaserte evalueringer, kunnskapsoppsum-

meringer og oppdragsforskning. Dette er også aktiviteter som innebærer betydelig investeringer.  

Områdegjennomgangen av Norges forskningsråd1 (2017) tar for seg departementenes sektoransvar, 

og rapporten uttrykker bekymring for at flere av departementene bruker svært lite midler på 

forskning – både absolutt og som andel av totalbudsjettene. De siste tilgjengelige tall her viser at 

departementene i 2016 brukte totalt 32,7 milliarder kroner på forskning, hvorav 9,5 ble kanalisert til 

Forskningsrådet. Andelen brukt på forskning varierer fra 0,2 (Justis- og beredskapsdepartementet; 

fem andre er 0,6 eller lavere) til 38,5 prosent (Nærings- og fiskeridepartementet). Gjennomgangen 

skiller mellom det brede sektoransvaret – departementene som kilde til forskning på vegne av den 

sektoren de har ansvar for – og det smale sektoransvaret som omhandler forskning som grunnlag for 

politikk og forvaltning. Vi er i denne rapporten særlig opptatt av det siste, selv om det i en del tilfeller 

kan være vanskelig i praksis å skille de to formene for ansvar. Områdegjennomgangen er tvilende til 

om den forskningen som departementene støtter, i tilstrekkelig grad vektlegger vitenskapelig 

kvalitet. Det er også et tema vi har tatt med i vår undersøkelse.  

Mer detaljert har flere offentlige organisasjoner også bygget opp egne kunnskaps- og 

analyseavdelinger eller særskilte grupper som henter inn, oppsummerer og sprer forskning innad i 

egen organisasjon og til underliggende etater. Blant annet av denne grunn er det stadig flere ansatte 

i offentlige organisasjoner som har forskerkompetanse i form av en doktorgrad. Flere departementer 

er eiere av sektorspesifikke forskningsinstitutter, som enkelte ganger inngår i statsforvaltningen selv. 

Det er den omfattende infrastrukturen i form av slike institutter innenfor næringsliv, olje og energi og 

primærnæringene som i hovedsak ivaretar det brede sektoransvaret. Innenfor velferdsstatens 

politikkområder, hvor statlige og underliggende etater er ansvarlig for både utvikling og 

implementering av politikk og tjenester, er det også bygget opp kunnskapssentre som oppsummerer 

forskning på ulike problemstillinger. Dette gjelder for eksempel i helsesektoren, utdanningssektoren 

og flere av velferdssektorene. Det finnes dessuten internasjonale organisasjoner og ekspertgrupper, 

for eksempel innen mattrygghet, klimapolitikk og medisinske spørsmål som har en spesifikk rolle i å 

vurdere forskning og gi tydelige råd til myndighetene. Dette er viktige kilder til vitenskapelig 

kunnskap i politikken. Samtidig har vi begrenset med kunnskap om hvordan departementene og 

                                                           
1 https://www.regjeringen.no/contentassets/48ffbd93b74d4ad8b1843c5b8cbbc187/omradegjennomgang-av-
norges-forskningsrad-2017.pdf 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/48ffbd93b74d4ad8b1843c5b8cbbc187/omradegjennomgang-av-norges-forskningsrad-2017.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/48ffbd93b74d4ad8b1843c5b8cbbc187/omradegjennomgang-av-norges-forskningsrad-2017.pdf
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andre sentrale offentlige organisasjoner tenker og handler rundt hva som er viktig, nyttig og brukbar 

forskning. 

Med tanke på de store offentlige investeringene i forskning og den tydelige forventningen om at 

politikk- og forvaltningsspørsmål skal være fundert på kunnskap generelt og forskning spesielt, er det 

god grunn til å se på hvordan de som i praksis skal fatte beslutninger og gi råd overfor politikere, 

forholder seg til forskning.  

Med dette for øye har vi studert ansatte i deler av statsforvaltningen, og vi har definert dem som 

potensielle brukere av forskning.  Vi har spurt ansatte («byråkrater») om hvordan forskning brukes i 

organisasjonene de er ansatt i og innen fagområdene de arbeider med, og hvordan de selv som 

ansatte henter, vurderer, formidler og bruker forskningsbasert kunnskap i sitt arbeid. Gjennom to 

spørreundersøkelser – en pilot- og en hovedundersøkelse – hvor til sammen 1900 ansatte i 

statsforvaltningen har deltatt, har vi søkt å finne svar og diskutere resultatene i lys av internasjonal 

forskning på feltet. Denne rapporten presenterer hovedfunn fra alle de ulike temaene fra 

spørreundersøkelsene, samt noen mønstre vi ser i materialet som helhet. Målet er å gi et grundig 

innblikk i de sentrale resultatene for en bred norsk offentlighet. Senere vitenskapelige artikler vil 

også gjøre mer avansert statistisk behandling av materialet med tanke på et internasjonalt faglig 

publikum. 

 

1.1 Begreper  
Tre presiseringer av definisjonsmessig karakter er viktige for å forstå undersøkelsesopplegget og 

resultatene: Hva mener vi med forskning? Hva mener vi med bruk av forskning og hvem er brukere? 

Dette virker kanskje som banale spørsmål, men gjennom våre undersøkelser (både kvalitative og 

kvantitative) har vi sett at dette kan vanskelige å svare enhetlig på.  

Fra et forvaltnings- og brukerperspektiv er det ofte et utydelig skille mellom forskning og andre kilder 

til kunnskap. Politikkrelevant kunnskap produseres av mange ulike aktører, også av ansatte og 

enheter i forvaltningen selv. Relevant forskning for et politikkområde er ofte oversikt over et 

forskningsfelt snarere enn vitenskapelige artikler og enkeltstående forskningsresultater. Evalueringer 

og utredninger er også en viktig del av kunnskapsbasen for politikk- og tjenesteutvikling, men er ofte 

forskningsbaserte i form av å anvende visse metoder eller datakilder eller ved å utføres av 

forskningsinstitutter, men hvor resultatene sjelden formidles gjennom forskningens viktigste kanaler 

som artikler eller bøker. Dette betyr at for å forstå forskningens rolle, må man se på et større sett av 

kunnskapsressurser og på om bruken av forskning skiller seg fra bruk av andre kunnskapsressurser. I 

våre undersøkelser har vi definert forskning på følgende måter (i tråd med Frascatimanualen2 som er 

grunnlaget for den offisielle forskningsstatistikken): «I denne undersøkelsen definerer vi forskning 

som «systematisk arbeid for å frembringe ny kunnskap og økt viten». 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)». Definisjonen 

sto på første side av det elektroniske spørreskjemaet. 

Når forskning brukes er ofte uklart – også for den som kan tenkes å bruke forskning i arbeidet sitt. 

Dette betyr at det å identifisere konkrete tilfeller hvor forskning faktisk brukes, kan være vanskelig 

for informantene. Er det når man leser, skriver om eller formidler forskningsresultater? Er det når 

                                                           
2 https://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm 
 

https://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm
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forskningen får konkret betydning for en beslutning, dvs. når en beslutning om å opprette, endre 

eller avslutte en prosedyre, tiltak eller politisk beslutning? I tråd med tidligere forskning på feltet – 

som også anerkjenner at det ikke finnes én best mulig definisjon (Morton, 20153) - har vi prøvd ut to 

måter å operasjonalisere dette på. Den ene måten er basert på en modell over faser i anvendelse av 

kunnskap (Landry m.fl., 20014). Det vil si at man ser for seg at bruk av forskning går gjennom flere 

steg – fra å tilegne seg, reflektere og diskutere med andre, spre forskning (formidle videre) og over 

tid etablere seg som innsikter som påvirker konkrete beslutningsprosesser. Denne modellen er 

basert på en forståelse av at ny kunnskap «kryper» inn i organisasjonen (Weiss, 1980)5. 

En annen modell er basert på antagelsen om at bruk av forskning er knyttet til konkrete beslutninger. 

I en beslutningssituasjon kan man velge å ta hensyn til forskningsresultatet eller ikke, eller så kan 

man bruke forskningen på ulike måter (opplyse en sak vs. å begrunne en sak). Her er det vanlig å 

skille mellom tre ulike måter å bruke forskning på (Amara m.fl., 20046): konseptuell bruk (å opplyse 

en sak eller å få en ny forståelse av et problem, for eksempel), instrumentell bruk (at man henter inn 

forskning for å bidra til å fatte en beslutning for eksempel å justere eller endre et tiltak) og symbolsk 

bruk (at forskningen primært begrunner beslutninger som allerede er tatt). I vår undersøkelse er 

begge modellene tatt inn i undersøkelsen gjennom to ulike spørsmål, noe som også anbefales i nyere 

faglitteratur (Belkhodja m.fl., 20177).   

Og hvem er så brukerne? Er alle ansatte i forvaltningen potensielle brukere av forskning, eller gjelder 

dette kun enkelte grupper? Internasjonal forskning på temaet har pekt på at det er enkelte grupper 

av ansatte som bruker forskning mer enn andre, og at dette har sammenheng med arbeidsoppgaver, 

stillingsnivå og kompetanse (utdanningsnivå). I tillegg er det knyttet til stillinger/funksjoner som 

medfører at oppgavene som skal løses må være fundert på oppdatert og forskningsbasert kunnskap. 

Sistnevnte gjelder ikke minst i helsesektoren, hvor både helsepolitikk og konkrete beslutninger i 

medisinsk praksis skal være tuftet på «evidens».  

Likevel er det vanskelig på forhånd å definere hvilke roller og ansattgrupper som faller inn under 

typiske kunnskapsbrukere med typiske «kunnskapsjobber», og det trenger ikke være kun personer 

høyt i hierarkiet, med spesielle stillingsbetegnelser eller utdanning. I statsforvaltningen er det også 

vanlig med generelle stillingskoder (seniorrådgiver, rådgiver osv.) hvor oppgavene og 

ansvarsområdene ikke reflekteres i stillingstittelen.  

På grunn av denne utfordringen valgte vi i denne undersøkelsen å sende en invitasjon til samtlige 

ansatte i departementene og utvalgte grupper i andre statlige organisasjoner. Mottagerne av 

invitasjonen måtte selv definere seg som tilhørende gruppen «brukere av forskning». Respondenter 

som svarte at de ikke hadde konsultert forskning som en del av arbeidet sitt de siste 12 månedene 

ble definert som utenfor målgruppen for undersøkelsen. 

  

                                                           
3 Morton, S. (2015). Progressing research impact assessment: A ‘contributions’ approach. Research Evaluation, 
24(4)  
4 Landry, R., Amara, N., & Lamari, M. (2001). Utilization of social science research knowledge in Canada. 
Research policy, 30(2), 333-349. , 405-419. 
5 Weiss, C. H. (1980). Knowledge creep and decision accretion. Knowledge, 1(3), 381-404. 
6 Amara, N., Ouimet, M., & Landry, R. (2004). New evidence on instrumental, conceptual, and symbolic 
utilization of university research in government agencies. Science communication, 26(1), 75-106. 
7 Belkhodja, O., Amara, N., Landry, R., & Ouimet, M. (2007). The extent and organizational determinants of 
research utilization in Canadian health services organizations. Science Communication, 28(3), 377-417. 
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1.2 Metode  
Rapporten er basert på en spørreundersøkelse som ble utviklet av forskere ved OSIRIS-senteret ved 

Universitetet i Oslo, i samarbeid med forskere ved University of Manchester. Basert på en 

systematisk gjennomgang av publisert forskning på temaet «bruk av forskning» eller «use/utilization 

of research/science», ble det laget et spørreskjema som skulle fange opp viktige faktorer som er 

kjent for å påvirke bruk av forskningsbasert kunnskap i politikk, beslutninger og i praksisfelter (Thune 

& Gulbrandsen, 20218). Svært mye av forskningen på området er basert på studier av helsepolitiske 

beslutninger og helsesektoren for øvrig, selv om det også er betydelig forskning som adresserer bruk 

av forskning i offentlige organisasjoner mer generelt.  

Utformingen av spørreskjemaet ble også informert av intervjuer med en rekke personer i 

departementer og direktorater som hadde som jobb å være bindeledd mellom forskning og øvrig 

virksomhet i organisasjonene de arbeider i (forskningsrådgivere, ledere av kunnskapsavdelinger mm). 

Parallelt med spørreundersøkelsene har det foregått flere kvalitative undersøkelser i ulike 

organisasjoner for å studere i detalj spørsmål knyttet til forskning og bruk av forskning. Disse 

undersøkelsene har blant annet studert hvordan brukerne definerer kunnskapsbehov og det arbeidet 

som utføres i ulike kunnskapsavdelinger (f.eks. Gulbrandsen og Høiland, under vurdering; Tellmann 

og Gulbrandsen, under vurdering; Tellmann, under vurdering)9.  

Forut for hovedundersøkelsen ble det gjennomført en pilotundersøkelse i et utvalg organisasjoner 

(Thune, 201910). Målet med dette var å teste og justere selve spørreskjemaet og teste ut 

fremgangsmåten knyttet til trekk av utvalg, kontakt med potensielle informanter og gjennomføring 

av undersøkelsen med tanke på tidsbruk. Spørreskjemaene som ble brukt i pilotundersøkelsen og 

hovedundersøkelsen er allikevel nesten identiske.  

Spørreskjemaet bestod av fire deler:  

 Del 1 hadde bakgrunnsspørsmål (arbeidssted, stilling, utdanning mm) 

 Del 2 handlet om respondentens bruk av forskning i egen jobb 

 Del 3 handlet om respondentenes vurderinger av bruk av forskning i egen organisasjon og 

saksfelt 

 Del 4 var en avsluttende del med flere demografiske variable og mulighet til å gi utfyllende 

svar/tilleggsopplysninger      

For å rekruttere informanter henvendte vi oss først til kontaktpersoner i et utvalg statlige 

organisasjoner for å informere om undersøkelsen og be dem vurdere om organisasjonen ønsket å 

delta i undersøkelsen. I både piloten og hovedundersøkelsen ble undersøkelsen og invitasjonen til å 

delta formidlet via Kunnskapsdepartementet gjennom deres koordinering av Departementenes 

forskningsutvalg. Alle departementer ble invitert til å delta i undersøkelsen. I tillegg tok forskerne 

direkte kontakt med enkelte direktorater og andre statlige enheter for å invitere dem. Utvalget her 

ble bestemt for å få en spredning på saks- og politikkområder.  

                                                           
8 «Research use in the public sector: Results of a pilot study». Manuskriptet er under vurdering I en 
internasjonalt tidskrift og kan får ved henvendelse til forfatterene..  
9 Manuskriptene til disse, som er under vurdering i ulike vitenskapelige tidsskrifter, kan fås ved henvendelse til 
forfatterne. Vi regner med at disse og flere tekster under arbeid blir publisert i løpet av 2021. 
10 https://www.sv.uio.no/tik/forskning/publikasjoner/TIK-rapportserie/forskning-og-forvaltning-2019.pdf 



 12 

I pilotundersøkelsen takket syv organisasjoner ja til å delta11, og alle fikk også invitasjon til å delta i 

hovedundersøkelsen (en takket nei). I hovedundersøkelsen deltok 22 organisasjoner. 14 av disse er 

departementer og åtte andre statlige organisasjoner (syv direktorater samt Norges forskningsråd). 

For å gjennomføre undersøkelsen fikk forskerne tilgang til kontaktinformasjon til ansatte 

(epostadresser), som ble slettet etter gjennomføringen av undersøkelsen. Invitasjon til 

undersøkelsen ble sendt direkte til den enkelte ansatte, med påfølgende påminnelser.  

Hovedundersøkelsen ble gjennomført i mai-juni 2019. Det tydelig påpekt i invitasjonen at det var 

frivillig å delta i undersøkelsen og at det ikke var obligatorisk å svare på alle spørsmål.  Prosedyren og 

undersøkelsen for øvrig var godkjent av personvernombud for forskning ved Norsk senter for 

forskningsdata (NSD). NSD sto også for den praktiske gjennomføringen av datainnsamlingen, og 

leverte et anonymt datasett til forskerne. Dette betyr at forskerne aldri kunne kople svar til personer.  

 

Tabell 1: Utvalg og svar 

 Pilot Hoved-

undersøkelsen 

Totalt 

Antall personer som mottok undersøkelsen på 

epost  

627 6230 6857 

Antall som er utenfor målgruppen (dvs. som takket 

nei til å svare og personer som definerte seg ut av 

undersøkelsen) 

6 195 201 

Antall hele eller fullstendige svar  277 1609 1877 

Svarprosent 45 27 28 

  

I pilotundersøkelsen ble organisasjonene som deltok bedt om å velge ut en avdeling i organisasjonen 

som de mente var aktuell for å gjennomføre undersøkelsen, og deretter om vi kunne distribuere 

undersøkelsen til alle ansatte i denne avdelingen. Vi hadde derfor ingen kontroll over seleksjonen av 

enheter i pilotundersøkelsen, og vi antar at organisasjonene valgte ut avdelinger eller grupper som 

de mente var relevante mottagere av undersøkelsen. I hovedundersøkelsen gikk vi bort fra dette og 

ønsket å distribuere undersøkelsen blant alle ansatte i organisasjonene for å motvirke 

seleksjonsskjevheter.  

Målgruppen ble definert som personer som personer som minst en gang i løpet av de 12 siste 

månedene hadde konsultert forskning som en del av jobben. Alle som svarte nei på dette spørsmålet, 

ble ledet ut av skjemaet. Som sett i tabell 1 var responsraten høyere i pilotundersøkelsen hvor 

informantene antas å være en selektert gruppe. Samtidig ser vi at en relativ liten andel av dem som 

åpnet skjemaet i hovedundersøkelsen svarte at de ikke hadde konsultert forskning som en del av 

jobben sin de siste 12 månedene (kun 4%). Det er derfor grunn til å tro at undersøkelsen har truffet 

målgruppen for undersøkelsen på en god måte.   

I tilsvarende undersøkelser blant ansatte i statsforvaltningen (Christensen m.fl., 201812) går 

undersøkelsene til utvalg av ansatte i departementene med stilling «rådgiver og over», samt til et 

utvalg ansatte i utvalgte direktorater. Den siste Administrasjonsundersøkelsen fra 2016 har en 

responsrate på rundt 60 prosent, men denne handler om et bredere sett spørsmål enn vår 

                                                           
11 Kunnskapsdepartementet, Olje- og Energidepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 
Klima- og miljødepartementet, Helse og omsorgsdepartementet, NAV-direktorat og Miljødirektoratet. 
12 Christensen, T. m.fl. (2018). Sentralforvaltningen: Stabilitet og endring gjennom 40 år. Universitetsforlaget. 
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undersøkelse. En responsrate på 27 prosent i en undersøkelse som handler om bruk av forskning må 

sies å være akseptabel, spesielt da vi ikke kunne lage et utvalg over personer med et bestemt 

stillings- eller utdanningsnivå. 

I dette notatet presenterer vi først og fremst deskriptive analyser av materialet fra 

hovedundersøkelsen, hvor vi både ser på fordeling av svar på de ulike spørsmålene og sammenlikner 

svar mellom ulike grupper (etter utdanningsnivå, stilling og organisasjonstyper stort sett). 

Resultatene er brutt ned på ulike organisasjoner på enkelte av spørsmålene, spesielt dem som 

handler om hvordan ulike organisasjoner tilrettelegger for bruk av forskning. Vi presenterer også 

noen multivariate analyser for å se på sammenhengen mellom variable i form av faktor- og 

regresjonsanalyser.   

 

1.3 Utvalget og respondentene 
Nesten 1900 personer har bidratt med svar i de to undersøkelsene. Av disse var 300 personer del av 

pilotundersøkelsen (se Thune, 2019) og 1600 respondenter i hovedundersøkelsen.  I denne 

rapporten er det resultater fra hovedundersøkelsen som presenteres, det vil si at svarene til ca. 1600 

personer ligger til grunn for resultatene. I tabell 2-5 vises mer informasjon om hva som kjennetegner 

respondentene. Tabell 2 viser at de fleste respondentene har fagstillinger, mens ca. 20 prosent sitter 

i ulike lederstillinger.  70 prosent av respondentene har utdanning på mastergradsnivå (tabell 4) eller 

over, og det er relativt jevn fordeling på ulike arbeidsoppgaver (tabell 3). Tabell 5 viser at det er en 

overvekt av samfunnsvitere (50 %), og at under 20 % av informantene har fagbakgrunn i 

naturvitenskapelige, teknologiske eller medisinske fag.   

Tabell 2: Respondenter fordelt etter stilling 

Stilling Frekvens Prosent 

Konsulent/førstekonsulent eller tilsvarende 70 4,4 

Rådgiver/seniorrådgiver eller tilsvarende 1052 65,5 

Fagdirektør/spesialrådgiver eller tilsvarende 158 9,8 

Avdelingsdirektør eller tilsvarende 138 8,6 

Ekspedisjonssjef og over 30 1,9 

Annen stilling 63 3,9 

Total 1511 94,1 

Ubesvart 95 5,9 

Total 1606 100 
Tabell 3: Respondenter fordelt etter arbeidsoppgaver 

Arbeidsoppgaver Frekvens Prosent 

Økonomi, administrasjon, HR, IT 302 18,8 

Analyse, utredning, FoU 277 17,2 

Saksbehandling, enkeltvedtak, tilsyn 308 19,2 

Politikk- og tjenesteutvikling, samordning 375 23,3 

Informasjon, kommunikasjon 60 3,7 

Politiskledelse 8 0,5 

Annen ledelse 34 2,1 

Annet 140 8,7 

Ubesvart 102 6,4 

Totalt 1606 100 
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Tabell 4: Respondenter fordelt etter utdanningsnivå  

Utdanningsnivå Frekvens Prosent 

Doktorgrad 97 6 

5-årig utdanning på universitet/høgskole (tilsvarende 
master) 

1131 70,4 

3-årig universitet/høgskole (tilsvarende bachelor) 185 11,5 

Videregående utdanning 55 3,4 

Annet 33 2,1 

Ubesvart 105 6,5 

Total 1606 100 
 

Tabell 5: Respondenter fordelt etter fagområde (høyeste gjennomførte utdanning) 

Fagområde Frekvens Prosent 

Matematikk/Naturvitenskapelige fag 103 6,4 

Medisin/helse (inkl. idrettsfag) 25 1,6 

Teknologi og ingeniørfag 120 7,5 

Landbruksfag/veterinær- og fiskerifag 22 1,4 

Samfunnsvitenskap (inkl. økonomisk-
administrative fag) 

787 49 

Humaniora (inkl. teologi) 137 8,5 

Juridiske fag 171 10,6 

Annet 132 8,2 

Ubesvart 109 6,8 

Totalt 1606 100 

 

1.4 Representativitet  
Det er i utgangspunktet ikke så lett å vurdere hvor representativ gruppen som har svart på vår 

spørreundersøkelse er sammenliknet med populasjonen (dvs. alle statsansatte). Det finnes register-

basert informasjon om statsansatte13 hvor vi kan sammenlikne våre data med registerdata om antall 

ansatte, kjønn, utdanningsbakgrunn og stillingsnivå i statlige organisasjoner. Slike data finnes på 

aggregert nivå og i noen tilfeller for de enkelte organisasjonene i undersøkelsen. Informasjonen vi 

har bedt om er ikke alltid identisk (dvs. variable har i noen tilfeller vært definert forskjellig, for 

eksempel utdanningsnivå), men kan brukes til å gi kvalifiserte vurderinger av representativitet. I 

tillegg til registerdata bruker vi data fra Forvaltningsdatabasen (NSD) og data fra 

Administrasjonsundersøkelsene (siste fra 2016) som referansepunkter i en slik vurdering. Sistnevnte 

er også en spørreskjemabasert utvalgsundersøkelse som handler om ulike sider ved arbeid i 

statsforvaltningen og kjennetegn ved dem som jobber der (Christensen m.fl., 2018).  

Først kan vi se på andel svar per organisasjon sammenliknet med antall ansatte i organisasjonene. I 

enkelte av organisasjonene (NAV og Bufdir) er dette ikke mulig fordi tallene som ligger i SSBs 

database også inkluderer ansatte i tjenesteorganisasjonene. Tall på antall ansatte er hentet fra SSBs 

sysselsettingsdata (fra 2018 som er året før undersøkelsen ble gjennomført). Andelen respondenter 

varierer fra 50 % av alle ansatte (Kunnskapsdepartementet) til 11 % i Fiskeridirektoratet. NVE ble 

utelatt fra analyser fordi undersøkelsen her ble distribuert til en håndfull personer, og det er for få 

                                                           
13 https://www.ssb.no/statbank/table/12623 
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svar til å kunne sikre anonymitet. Som vist i tabellen under er det en god del variasjon mellom 

organisasjonene, og vi har ikke forutsetninger med våre data til å forklare hvorfor andelen svar 

varierer såpass mye mellom organisasjoner.  

Tabell 6: Andeler svar sammenliknet med antall ansatte i 2018 (SSB sysselsettingsstatistikk) 

Organisasjon Antall ansatte (2018) Totalt antall svar Svarprosent 

Arbeids- og sosialdepartementet 195 54 28 % 

Barne- og likestillingsdepartementet 153 39 25 % 

Finansdepartementet 290 50 17 % 

Forsvarsdepartementet 426 83 19 % 

Helse- og omsorgsdepartementet 225 70 31 % 

Klima- og miljødepartementet 236 68 29 % 

Kommunal- og moderniseringsdepartement 380 147 39 % 

Kulturdepartementet 153 36 24 % 

Kunnskapsdepartementet 327 163 50 % 

Landbruks- og matdepartementet 139 27 19 % 

Nærings- og fiskeridepartementet 346 84 24 % 

Olje- og energidepartementet 157 33 21 % 

Samferdselsdepartementet 170 38 22 % 

Utenriksdepartementet hjemme 838 169 20 % 

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) i alt 14580 189  

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i alt 5255 96  

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 219 55 25 % 

Norges forskningsråd 501 173 35 % 

Utdanningsdirektoratet 378 109 29 % 

Fiskeridirektoratet i alt 439 49 11 % 

Norges vassdrags- og energidirektorat  (NVE)* 626 2 0 % 

Miljødirektoratet** 746 48 6 % 

Totalt   1782  

*utelatt fra videre analyser; ** kun med i pilotundersøkelsen (ikke inkludert i analyser i denne rapporten) 

Vi har også sett på svarene til respondentene sammenliknet med andre tall for kjønn, utdanningsnivå 

og fagfelt, samt stillingsnivå. Ifølge tall fra SSB er det ca. 50/50 menn og kvinner som er ansatt i 

statlige organisasjoner, men fordelingen varierer mye etter organisasjon og sektor. I enhetene som 

inngår i vår undersøkelse er det 57 % kvinner (2018) ifølge SSBs statistikk over sysselsatte i staten. 

Administrasjonsundersøkelsene viser også til samme overordnede fordeling på 50/50. I vår 

undersøkelse finner vi tilsvarende fordeling av svar: 52 % kvinner og 48 % menn.  

I både SSBs sysselsettingsstatistikk, Administrasjonsundersøkelsen og i vår undersøkelse er det også 

data om stillingsnivå. SSB opererer med en grov inndeling på andel lederstillinger per organisasjon 

sammenliknet med «andre stillinger». I organisasjonene som inngår i vår undersøkelse, viser SSB at 

14 % av de ansatte er i lederstillinger. Administrasjonsundersøkelsen går i utgangspunktet kun til 

personer som er rådgivere og «over» (det vil nok si personer som har en eller annen lederrolle). I 

deres undersøkelse fra 2016, var 39 % av respondentene i lederstillinger. I vår undersøkelse hvor vi 

har brukt likelydende kategorier som i administrasjonsundersøkelsen, men uten seleksjonen på 

«rådgiver og over» er 24 % av respondentene i lederstillinger.  

SSBs statistikk viser at andelen ansatte i organisasjonene som har mer enn fire år høyere utdanning, 

er 62 %. Denne andelen sammenfaller med kategoriene våre «mastergrad eller tilsvarende fem år 
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høyere utdanning» og «doktorgrad». I vår undersøkelse forventer vi grunnet undersøkelsens fokus 

på forskning, at en svært stor andel vil havne i denne gruppen. Dette bekreftes (se tabell 4) og det 

viser seg at hele 82 % har høyere utdanning på mer enn fire år. I Administrasjonsundersøkelsen er 

utvalget definert på en slik måte at man må forvente at de aller fleste respondenter har mer enn 4 år 

høyere utdanning. I deres fagområdeinndeling av utdanning brukes også kategorien «bachelor & 

Cand. Mag.» og det er 8 % som har krysset av i denne kategorien. Dette betyr at andelen med 

utdanning på mastergrad og over er tilsvarende som i vår undersøkelse.  

Administrasjonsundersøkelsen har også data om fagbakgrunn (fagområder i grove kategorier), men 

deres kategorier er igjen forskjellige fra vår undersøkelse, noe som gjør at tallene ikke kan 

sammenliknes direkte. Det ser allikevel ut til at det er en del flere samfunnsvitere (inkludert 

økonomer) som har besvart vår undersøkelse sammenliknet med administrasjonsundersøkelsen fra 

2016 (Christensen m.fl., 2018)     
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2. Bruk av forskning blant ansatte i statlige organisasjoner 
Den første delen av spørreundersøkelsen handlet om de ansattes bruk av forskning som en del av sitt 

arbeid. I denne delen av undersøkelsen ble respondentene først bedt om å anslå hvor ofte de 

konsulterer forskning som en del av jobben (hyppighet). Det ble videre spurt om hva slags 

forskningsmiljøer de henvendte seg til (kilder), hvordan de fikk tilgang til forskning (kanaler), om de 

selv bidro til å spre forskning innad i organisasjonene de arbeider i og i så fall hvordan (spredning), 

samt de ansattes egen vurdering av hvordan eller i hvilke situasjoner de selv som oftest bruker 

forskning i arbeidet (bruk).  

 

2.1 Hyppighet – konsultasjon av forskning som en del av jobben  
Figur 1 viser at å forholde seg til forskning er en viktig del av jobben til statlig ansatte: de aller fleste 

informantene konsulterer forskning ukentlig. Fordelingen er relativt lik på arbeidssektor (dvs. 

departementer versus andre statlige organisasjoner/forvaltningsorganer). Personer i lederstillinger 

oppgir at de oftere konsulterer forskning ukentlig, sammenliknet med andre grupper.  

 

 

Figur 1. Hvor har du konsulterer du forskning (dvs. leser, lytter til, får referert eller på annet vis får tilgang til 
forskningsresultater) som del av jobben din de siste 12 måneder? Svar i prosent (N=1488) 

 

6,50%

14,10%

31,50%

47,80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Aldri

Sjelden (en gang i halvåret eller sjeldnere)

Sporadisk (ca. månedlig)

Ofte (ukentlig)



 18 

 

Figur 2. Hvor ofte konsulterer du forskning (dvs. leser, lytter til, får referert eller på annet vis får tilgang til 
forskningsresultater) som del av jobben din? Svar i prosent fordelt etter type organisasjon (N=1488) 

 

Figur 3. Hvor ofte konsulterer du forskning (dvs. leser, lytter til, får referert eller på annet vis får tilgang til 
forskningsresultater) som del av jobben din? Svar i prosent fordelt etter stillingstype (N=1488) 

Som sett i tabell 2 er det langt flere respondenter i kategorien fagstilling (rådgiver og seniorrådgiver) 

enn i de andre kategoriene.  

 

2.2 Kilder til forskningsbasert kunnskap 
I undersøkelsen spurte vi både om hvilke kilder til forskning informantene bruker og hvordan de får 

tilgang til forskning.  

I figur 4 listes det opp ulike kilder – med det mener vi organisasjoner som ofte spiller en rolle i å 

utvikle og spre forskningsbasert kunnskap. Kildene som ble valgt ut, er hentet fra tidligere 

undersøkelser, supplert med kilder til forskningsbasert kunnskap som er blitt fremhevet som viktige 

av informanter i departementene som vi intervjuet før vi gjennomførte pilotundersøkelsen.  
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Figuren viser frekvensen/hyppigheten av bruken av ulike kilder, og som sett under henter byråkrater 

som oftest inn forskning fra organisasjoner som sitter tett på statsforvaltningen eller fra enheter i 

organisasjonene selv. I tillegg er instituttsektoren en viktig kilde til forskningsbasert kunnskap i 

forvaltningen.   

 

Figur 4. Hvor ofte henter du inn forskningsbasert kunnskap fra følgende kilder? Svar i prosent (N= 1526) 

Figur 5 viser at departementene ofte henter kunnskap fra andre statlige organisasjoner og 

instituttsektoren, mens forvaltningsorganer oftere bruker egne ressurser som 

kunnskapsavdeling/analyseavdeling samt universitets- og høyskolesektoren. 

 

Figur 5. Hvor ofte henter du inn forskningsbasert kunnskap fra følgende kilder? Fire mest frekvente kilder fordelt på type 
organisasjon. Svar i prosent (N= 1526) 
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Figur 6. Hvor ofte henter du inn forskningsbasert kunnskap fra følgende kilder? Fire mest frekvente kilder fordelt på 
utdanningsnivå. Kun svar i kategorien «svært ofte/ofte». Svar i prosent (N= 1484) 

Bruk av ulike kilder henger sammen med utdanningsnivå, hvor særlig de som har doktorgrad (en 

relativt liten andel) oftere henter kunnskap fra forskningsorganisasjoner (UH-sektoren og institutter) 

sammenliknet med andre utdanningsgrupper (fig. 6).  Dette henger trolig også sammen med hvilke 

arbeidsoppgaver denne gruppen har sammenliknet med personer med lavere utdanning. 

Hvordan skal vi tolke disse resultatene? Tre momenter peker seg ut som interessante for en videre 

diskusjon. For det første viser spørsmålene om kilder at sektor- og organisasjonsinterne kilder og den 

norske instituttsektoren er sentrale leverandører av forskningsbasert kunnskap til norsk forvaltning. 

Universiteter og høyskoler er noe mindre sentrale, men samtidig er det bare en av fem respondenter 

som sier at de «sjelden» henter inn forskningsbasert kunnskap herfra. For det andre antyder dette at 

innhenting av forskningsbasert kunnskap er en omfattende og bred aktivitet i forvaltningen, og at få 

av respondentene sjelden er involvert i dette fra en eller annen kilde. For det tredje synes vi det er 

interessant at den minst brukte kilden er konsulentselskaper – selv om de har en høy andel «av-og-

til»-innhenting. Dette kan indikere at noen kilder er mer stabile «leverandører» av forskning enn 

andre. 

 

2.3 Kanaler for å få tilgang til forskning 
I tillegg til å spørre om hvilke kilder til forskning offentlige ansatte bruker, har vi også spurt om 

hvordan de får tilgang til denne kunnskapen, dvs. hvilke metoder eller kanaler som oftest benyttes 

for å hente inn forskning. I spørsmålet kunne informantene svare på hvor ofte de hentet inn 

kunnskap på ulike måter. Det betyr ikke at statsansatte kun bruker en kanal, men en kombinasjon av 

ulike metoder (se tabell 7 under).  

Figur 7 viser at de fleste henter kunnskap på mange måter (svar «ofte» og «av- og til»). De fleste sier 

at de ofte henter inn forskning gjennom å søke åpent på nettet («jeg googler»). Forskning hentes 

også hyppig gjennom media og gjennom å spørre kollegaer. Deltagelse på seminarer og konferanser 

er også en viktig kanal til forskningsbasert kunnskap. Kanaler som handler om å hente 
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forskningsbasert kunnskap mer direkte fra forskningen gjennom kontakt med forskere eller gjennom 

søk i vitenskapelige publikasjoner eller databaser, er mindre vanlig.  

 

 

Figur 7. Hvor ofte bruker du de følgende metodene for å få tilgang til forskningsbasert kunnskap? Svar i prosent (N=1250-
1650) 

Sammenlikner vi ulike typer organisasjoner (figur 8) med tanke på hvem som henter kunnskap 

direkte fra forskning versus de som bruker kanaler i organisasjonen de arbeider i, er forskjellen 

mellom grupper mindre. Ansatte i forvaltningsorganer sier at de noe oftere henter kunnskap fra egen 

organisasjon, noe som sannsynligvis har sammenheng med at disse organisasjonene oftere har i egne 

kunnskapsavdelinger.   
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Figur 8. Faglige vs. interne kanaler. Svar ofte eller svært ofte i prosent, fordelt etter type organisasjon (N=1250-1650) 

Ansatte med doktorgrad henter oftere inn kunnskap fra forskningens primærkilder (se figur 9) og 

bruker da hyppigere metoder som å søke i vitenskapelige tidsskrift eller å lese nyhetsbrev fra 

forskningsmiljøer. Dette har nok sammenheng med hvilke arbeidsoppgaver disse ansatte har i 

organisasjonene de arbeider i samt kjennskap og interesse for forskning og relevante kanaler 

(tidsskrifter med mer). 

 

 

Figur 9. Bruk av vitenskapelige kanaler. Svar ofte eller svært ofte i prosent, fordelt etter utdanningsnivå (N=1460) 
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Ingen av informantene bruker kun én kanal, og for å forstå bedre sammenhengene mellom bruk av 

ulike kanaler utførte vi en faktoranalyse. Med denne metoden kan vi se om respondentene 

grupperer seg i et mønster når det kommer til kunnskapsinnhenting, se tabell 7. I denne analysen 

kommer det frem at det er to forskjellige typer av måter å hente inn kunnskap på, den ene er en 

relativt enkel måte å gjøre dette på, som er en faktor som hovedsakelig scorer på å søke åpent på 

internett og å lese forskningsnyheter, men som stort sett stopper etter dette. I tillegg kom det fram 

en ekstra komponent som inkluderer den første formen, men som også scorer høyt på mer direkte 

former for kunnskapsinnhenting. Denne faktoren inkluderer å ta direkte kontakt med forskere, lese 

ekspertrapporter og NOU’er, delta i forskningsprosjekter og kontakte avdelingen som er ansvarlig for 

forskningen. Uten å gå nærmer inn på metodene her, vil det i fremtidige studier være interessant for 

oss å utforske disse to formene videre for å se hva som karakteriserer de som gjør mer avanserte søk 

etter forskningsbasert kunnskap.  

 

Tabell 7: Faktor- / komponent-matrise av spørsmålene angående bruk av kilder. Vi har markert i fet skrift de variablene som 
scorer positivt på den ene komponenten og negativt på den andre.  

 Komponent 

 Generell+forskning Generell 

Jeg søker åpent på internett (‘Jeg googler’) .522 .602 

Jeg søker i vitenskapelige tidsskrifter, rapportserier 

og/eller databaser 

.623 .110 

Jeg deltar på konferanser/seminarer .597 .085 

Jeg leser forskningsnyheter i media (tradisjonelle og 

digitale) 

.601 .459 

Jeg leser nyhetsbrev/blogger fra forskningsmiljøer .697 .085 

Jeg tar direkte kontakt med forskere .725 -.341 

Jeg leser ekspertrapporter eller NOU’er .623 -.137 

Jeg deltar i referansegrupper eller i 

forskningsprosjekter/programmer 

.644 -.516 

Jeg spør kollegaene mine .677 .083 

Jeg bruker personlige nettverk (tidligere kollegaer, 

venner/bekjente e.l.) 

.716 .001 

Jeg kontakter avdelingen som er ansvarlig for 

analyse/forskning i min organisasjon 

.554 -.291 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

2.4 Videreformidling av forskning  
For at forskningsbasert kunnskap skal ha betydning for arbeid i statlige organisasjoner, må kunnskap 

deles, vurderes og diskuteres i organisasjonen. Vi har derfor spurt om hva ansatte i statlige 

organisasjoner gjør for å videreformidle eller spre kunnskap både på formelle og uformelle måter. 

Med uformelle måter mener vi at ansatte videresender informasjon, presentasjoner, nyhetssaker el. 

til andre kollegaer som de mener er relevant for et saksfelt eller ved at de diskuterer forskning med 

kollegaer i uformelle sammenhenger. Som figur 10 viser, er dette vanlige måter å formidle forskning 
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på. Å invitere forskere til å presentere eller selv å presentere forskning internt i organisasjonen er 

også vanlig. Mer overraskende er det kanskje at nesten 50 prosent av respondentene sier at de ofte 

eller av og til skriver oppsummeringer av forskningsresultater.  

 

Figur 10. Hvor ofte bidrar du til å spre forskningsbasert kunnskap i organisasjonen du jobber i? Svar i prosent. (N=1877) 

 

Det er mindre forskjeller mellom stillingstyper (figur 11), men derimot større forskjeller mellom 

personer med ulikt utdanningsnivå (figur 12), og hvor spesielt personer med doktorgrad 

videreformidler forskningsbasert kunnskap gjennom å oppsummere og presentere 

forskningsresultater og å invitere forskere til presentere. Dette henger nok sammen med type 

arbeidsoppgaver som personer med doktorgrad har i organisasjonene. 

 

 

Figur 11. Hvor ofte bidrar du til å spre forskningsbasert kunnskap i organisasjonen du jobber i? Svar svært ofte og ofte i ulike 
posisjoner. Svar i prosent. (N=1443) 

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

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

4%

7%

8%

9%

35%

37%

6%

3%

12%

17%

41%

45%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

 Lage kurs e.l. for at de ansatte skal lære om nye
forskningsresultater og kunne ta dem i bruk

Skriver oppsummeringer av forskningspublikasjoner

Presenterer forskningsresultater på interne møter

Inviterer forskere til å presentere forskningen sin

Deler tanker om forskning i uformelle sammenhenger

Deler rapporter/artikler eller presentasjoner med mine
kollegaer

Leder Konsulent/rådgiver



 25 

 

 

Figur 12. Hvor ofte bidrar du til å spre forskningsbasert kunnskap i organisasjonen du jobber i? Svar «svært ofte» og «ofte» 
etter utdanningsnivå. Svar i prosent. (N=1480-1491) 

Generelt sett viser resultatene her at tekster er det viktigste for formidling av forskning, og at det er 

et mindretall som «aktivt» formidler og bearbeider forskningsresultater innad in organisasjonene.   

 

2.5 Bruk av forskning i arbeidet til den enkelte ansatte 
Undersøkelsen spurte også om konkrete måter for hvordan forskningsbasert kunnskap blir anvendt i 

arbeidet til den enkelte ansatte. Her skiller vi mellom bruk av forskning som et generelt 

kunnskapsgrunnlag for beslutninger og/eller om forskning på mer direkte måter har fått betydning i 

form av endringer. Sistnevnte distinksjon er ment å fange opp vurderinger som er knyttet til hvordan 

man måler «impact» av forskning som benyttes i evaluering av forskning. Evaluering av impact 

poengterer at forskerne kan dokumentere betydning av forskningen i praksis, for eksempel konkret 

betydning for politikkutvikling, utvikling/endring av tjenester el.  

I figur 13 ser vi at statlig ansatte benyttes forskningsbasert kunnskap først og fremst som 

informasjonsgrunnlag, dvs. at forskning anvendes i dokumenter, som for eksempel en 

stortingsmelding eller i interne notater. Som beskrevet i figur 13, mener mange ansatte i statlige 

organisasjoner at forskningen også fører til konkrete endringer i praksis, og da spesielt knyttet til 

politikkutvikling eller utvikling av nye tjenester. Svært få sier at unngår å bruke forskningsbasert 

kunnskap. 
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Det er kun noen få prosentpoeng som skiller ansatte i ulike stillingskategorier (figur 14), mens 

ansatte med doktorgrad klart skiller seg ut gjennom at de oftere siterer eller oppsummerer forskning, 

og ved at de oftere enn andre grupper sier at forskning har vært med på å endre politikk og/eller 

tjenester (figur 15).  

 

Figur 13. Hvor ofte bruker du forskningsbasert kunnskap i arbeidet ditt på de følgende måter? Svar i prosent (N=1196-1492) 
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Figur 14. Hvor ofte bruker du forskningsbasert kunnskap i arbeidet ditt på de følgende måter? Svar «ofte» etter stilling, i 
prosent (N=1196-1492) 
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Figur 15. Hvor ofte bruker du forskningsbasert kunnskap i arbeidet ditt på de følgende måter? Svar «ofte» etter 
utdanningsnivå, i prosent (N=1196-1492) 

 

På samme måte som i forrige avsnitt finner vi at bruk av forskning først og fremst er knyttet til 

produksjon av dokumenter som igjen danner grunnlag for anbefalinger. Direkte påvirkning på 

beslutninger og tjenester fremheves ikke. Vi ser også at ansatte i statsforvaltningen holder seg 

oppdatert og ofte konsulterer forskning, og ser ingen tegn til at byråkrater ser bort i fra 

forskningsresultater (se mer i kapittel 4).  

 

2.6 Sammenhenger mellom tilgang til forskning og bruk av forskning i arbeidet til den 

enkelte ansatt 
Vi har også studert sammenhenger mellom forskjellige variabler i undersøkelsen gjennom å sette opp 

en regresjonsanalyse. Med en regresjonsanalyse kan vi se hvordan noen variabler i datasettet kan 

forklare variasjonen i en hovedvariabel av interesse. En av de store fordelene med en slik analyse er 

at vi kan observere de relative effektene av flere variabler samtidig, det betyr at vi kan sammenlikne 

hva som gir mest utslag. I tillegg er det mulig å kontrollere for andre faktorer og også utelukke de 

variablene som korrelerer positivt, men hvor samvariasjonen er et utslag av noe annet enn den 

direkte effekten mellom variablene. Et klassisk eksempel er høyde og kaffeforbruk, dersom barn er 

med i undersøkelsen, er det alder som er forklaringen på høyere kaffeforbruk og ikke høyde i seg 

selv. En godt designet regresjonsstudie kan kontrollere for dette ved å inkludere begge variablene, og 

der vil man se at det er den individuelle effekten av alder som har størst forklaringskraft, mens i en 

korrelasjonstabell vil ikke dette komme frem.  
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I første omgang ønsket vi å se på hvordan atferd knyttet til innhenting og bruk av 

forskningsinformasjon påvirker intensiteten i forskningsbruken. Vi har derfor satt opp en regresjon 

hvor vi ser på hvordan respondentenes bruk av forskningskilder og kanaler og spredning av forskning 

påvirker hyppigheten av forskningsbruken. I det følgende vil vi kort forklare den avhengige 

variabelen, de uavhengige og foreløpige resultater.  

Vi har eksperimentert med flere utgaver av en avhengig variabel («bruk av forskning»), det viktigste 

var at denne fanger opp en bred definisjon av hyppigheten av forskningsbruk. Vi har derfor laget en 

samlevariabel av følgende variabler på forskningsbruk fra undersøkelsen: 

1. Hvor ofte respondenten siterer forskning  

2. Hvor ofte respondent bruker forskning i dokumenter uten å sitere 

3. Hvor ofte respondenten bruker for forskning til konklusjoner for anbefalinger til 

beslutningstakere 

4. Hvor ofte forskning har bidratt til å endre organisasjonen eller måten de arbeider på  

Disse er brukt på forskjellige måter (faktoranalyse, slått sammen med og uten manglende svar og 

andre metoder for å slå sammen variable) og etter å ha kjørt flere modeller holder hovedresultatene 

uavhengig av hvilken av disse konstruksjonene som er brukt, noe som indikerer en robust analyse.  

I tabell 8 har vi summert opp de uavhengige variablene som er brukt. Her har vi inkludert variabler 
om kilder, metode og spredning som er mest aktuelle og som vi fra et forskningssynspunkt mener har 
størst forklaringskraft, de ekskluderte variablene hadde heller ingen signifikante verdier og de 
påvirket ikke modellen i noen særlig grad.   
 

 
Tabell 8: Deskriptiv informasjon på de uavhengige variablene (1: Svært ofte – 6: aldri) 

 N Min Max Mean Std. 
Dev 

 Universiteter og høyskoler (kilde 1) 1268 1 6 3,35 1,379 

 Forskningsinstitutter (kilde 2) 1282 1 6 3,06 1,412 

 Organisasjoner som finansierer forskning (NFR/EU) (kilde 3) 1252 1 6 3,66 1,410 

 Statlige organisasjoner (direktorat, tilsyn, mm.) (kilde 4) 1255 1 6 3,05 1,306 

 Forsknings- og analyse-avdeling internt i egen organisasjon (kilde 5) 1261 1 6 3,14 1,447 

 Konsulentselskaper (og andre private selskaper) (kilde 6) 1249 1 6 3,82 1,237 

 Frivillige organisasjoner, fagforeninger, etc. (kilde 7) 1244 1 6 4,17 1,233 

 Sektorspesifikke kunnskapssentre (kilde 8) 1235 1 6 4,02 1,389 

 Internasjonale organisasjoner (OECD, etc.) (kilde 9) 1274 1 6 3,43 1,354 

 Søker åpent på nettet (‘jeg googler’) (metode 1) 1244 1 6 2,17 1,113 

 Søk i vitenskapelige databaser / publikasjoner (metode 2) 1223 1 6 3,49 1,287 

 Deltar på konferanser/seminarer (metode 3) 1238 1 6 3,15 ,955 

 Direkte kontakt med forskere (metode 4) 1234 1 6 4,19 1,365 

 Ekspertrapporter eller NOUer (metode 5) 1238 1 6 3,10 1,248 

 Jeg deler rapporter/artikler eller presentasjoner med mine kolleger 
(spredning 1) 

1239 1 6 2,74 1,207 

 Jeg inviterer forskere til å presentere forskningen sin (spredning 2)  1225 1 6 4,00 1,379 

 Jeg skriver oppsummeringer av forskningspublikasjoner (spredning 3) 1214 1 6 4,64 1,333 

 Jeg presenter forskningsresultater på interne møter (spredning 4) 1218 1 6 4,01 1,302 

       

  
I tillegg har vi anvendt et sett med kontrollvariabler. Disse er flere av de første rapporterte variablene 
i dette dokumentet, inkludert alder, kjønn og utdanningsnivå. Vi har også kontrollert for type 
utdanning og type arbeidsområde (en dummy av alle disse er inkludert i modellen). 
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Flere modeller er testet ut og forklaringskraften til modellen ligger på en R2 på rundt 0,6 for de de 
som er kjørt. Dette er et relativt høyt tall (men ikke uventet i en survey) og betyr at de uavhengige 
variablene som er inkludert i modellene, gir en god forklaring på variasjonene på intensiteten i 
forskningsbruken for respondentene.   
 

Resultatene tyder på at visse typer av atferd når det kommer til innhenting, bruk og spredning av 

forskningsbasert kunnskap er relatert til økt forskningsbruk, mens andre igjen ikke gir noe entydige 

utslag. Å hente kunnskap fra flere typer kilder har en positiv korrelasjon på bruk av forskning, hvor å 

hente forskning fra forskningsinstitutter, statlige organisasjoner og private konsulenter alle viser en 

signifikant positiv sammenheng med hyppighet av forskningsbruk. Bruk av UH-sektoren som kilde 

viser i vår modell, kanskje overraskende, ingen entydig effekt på forskningsbruk. Norges 

Forskningsråd (og eventuelle andre organisasjoner som finansierer forskning) som kilde til forskning 

har en signifikant negativ sammenheng med forskningsbruken, noe som er den eneste negative 

sammenhengen i datasettet.   

Når det kommer til kanaler til forskningsbruk viser det seg at ekspertrapporter og NOUer, samt enkle 

google-søk er knyttet til økt bruk av forskning. De mer tradisjonelle akademiske måtene å tilegne seg 

forskning, slik som søk i vitenskapelige tidsskrifter og databaser, og deltagelse på konferanser og 

seminarer, viser ingen målbar effekt når vi ser på hele populasjonen. Og sist, når det kommer til 

spredning av forskning, er det særlig aktiv bruk som å presentere forskning i møter og invitere 

forskere til å presentere relevant forskning, som er positivt korrelert med intensivitet i 

forskningsbruken. Mer generelle og kanskje uformell kontakt som å bruke personlig nettverk og ta 

direkte kontakt med forskere gir ingen signifikante utslag, det gjør heller ikke det å delta i 

referansegrupper til forskningsprogrammer og/eller prosjekter.   

Det er ikke lett å lage en enkel fortolkning av disse resultatene, og flere mer nyanserte undersøkelser 

av materialet skal gjøres i månedene som kommer. Regresjonsanalysen antyder at bruk av forskning i 

relativt liten grad handler om direkte kontakt med forskningssystemet i seg selv, med unntak av å 

invitere forskere til presentere forskningen sin. Det kan være at et relevant perspektiv på bruk av 

forskning handler mer om å se på forskerne som «eksperter» som en indirekte kommer i kontakt 

med, enn deres forskning- og forskningsresultater.  

Vi synes også det er interessant at kontakt med det en kan se på som kjernen i forskningssystemet – 

universiteter/høyskoler og Norges forskningsråd (samt vitenskapelige publikasjoner og konferanser) 

– ikke synes å lede til mer bruk av forskning. Det kan hende at denne forskningen har andre formål 

eller vanskeligere lar seg bruke.  

Fra intervjuene som også er gjennomført i OSIRIS vet vi også at mange brukere legger sterk vekt på at 

forskerne/forskningen har en svært god forståelse av den praktiske konteksten og sektoren som 

adresseres. Her kan det være at forskningsinstitutter og konsulentselskaper har et 

konkurransefortrinn. Generelt antyder regresjonsanalysen at bruk av forskning kanskje først og 

fremst er knyttet til forskning som ligger nært forvaltningens egne behov og praksiser. 
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Tabell 9: Regresjonsresultater. Avhengig variabel: Forskningsbruk - intensitet. Signifikante variable er hevet ut i fet skrift 

 Ustandardiserte  

koeffisienter  

Standardisert 

koeffisient 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

   (Constant) -2.611 .146  -17.882 .000 

 Universiteter og høyskoler (kilde 1) .011 .025 .015 .429 .668 

 Forskningsinstitutter (kilde 2) .057 .026 .080 2.156 .031 

 Organisasjoner som finansierer forskning (NFR/EU) (kilde 3) -.064 .021 -.092 -2.993 .003 

 Statlige organisasjoner (direktorat, tilsyn, mm.) (kilde 4) .076 .022 .101 3.487 .001 

 Forsknings- og analyse-avdeling internt i egen organisasjon (kilde 5) -.017 .020 -.026 -.854 .393 

 Konsulentselskaper (og andre private selskaper) (kilde 6) .072 .021 .091 3.493 .001 

 Frivillige organisasjoner, fagforeninger, etc. (kilde 7) -.046 .022 -.058 -2.067 .039 

 Sektorspesifikke kunnskapssentre (kilde 8) .047 .020 .066 2.368 .018 

 Internasjonale organisasjoner (OECD, etc.) (kilde 9) .017 .021 .023 .816 .415 

 Søker åpent på nettet (‘jeg googler’) (metode 1) .081 .022 .092 3.721 .000 

 Søk i vitenskapelige databaser / publikasjoner (metode 2) -.013 .020 -.017 -.637 .524 

 Deltar på konferanser/seminarer (metode 3) .012 .026 .012 .457 .648 

 Direkte kontakt med forskere (metode 4) .064 .023 .089 2.766 .006 

 Ekspertrapporter eller NOUer (metode 5) .039 .019 .059 2.062 .040 

 Jeg deler rapporter/artikler eller presentasjoner med mine kolleger 

(spredning 1) 
.098 .025 .122 3.912 .000 

 Jeg inviterer forskere til å presentere forskningen sin (spredning 2)  
.084 .025 .118 3.347 .001 

 Jeg skriver oppsummeringer av forskningspublikasjoner (spredning 3) .054 .022 .074 2.441 .015 

 Jeg presenter forskningsresultater på interne møter (spredning 4) 
.181 .023 .242 7.869 .000 

 Utdanningsnivå *Kontrollert* 

 Type arbeid  
*Kontrollert* 

 Type utdanning *Kontrollert* 
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3 Kjennetegn ved organisasjoner og saksfelt – tilrettelegging, behov 

og bruk av forskning i ulike kontekster 
I spørreundersøkelsen var det også en del som handlet om organisering og tilrettelegging for 

forskning og bruk av forskningsbasert kunnskap i organisasjonene som deltok i undersøkelsen. Det 

var også spørsmål om kjennetegn ved ulike sak- og politikkområder og hvordan slike forskjeller 

påvirker ulike måter å bruke forskning i jobben. Dataene er informantenes erfaringer og vurderinger 

av organisasjonene de jobber i, og altså ikke en offisiell versjon som organisasjonene selv står for. 

Dette var tydelig presisert i undersøkelsen.  

 

3.1 Offentlige organisasjoners’ tilrettelegging for bruk av forskning 
I undersøkelsen ble det stilt et spørsmål om informantenes vurdering av hvordan organisasjonen de 

jobber i tilrettelegger for at de ansatte bruker forskningsbasert kunnskap som en del av 

arbeidsoppgavene sine.  

Det er to dimensjoner som belyses her – den første handler om mål og forventninger. Med dette 

mener vi om det er et uttalt mål eller tydelig kommunikasjon om at arbeidet skal være basert på 

oppdatert kunnskap og/eller at det forventes at de ansatte holder seg orientert om relevant 

forskning på feltet de arbeider med.  

Den andre dimensjonen i spørsmålet handler om ressurser, dvs. om organisasjonen har ulike 

ressurser som muliggjør og oppmuntrer til bruk av forskning i arbeidet. Tidligere forskning på temaet 

har ofte pekt på at mangel på tilgang til forskning er et hinder for at ansatte i offentlige 

organisasjoner bruker forskning. I spørsmålet inngår vurderinger av om de ansatte har tilgang til 

kunnskapsressurser, om de har tid i arbeidshverdagen til å holde seg oppdatert på forskning, om det 

finnes budsjetter som finansierer forskning og om det finnes spesifikk infrastruktur som har som mål 

å kople forskning mot politikk- og/eller tjenesteorganisasjoner. Sistnevnte kan for eksempel være at 

organisasjonen har en egen analyseavdeling, kunnskapssenter, vitenskapsrådgiver e.l. som spesifikt 

skal ivareta denne funksjonen.  

Figur 16 viser alle svar på disse temaene, mens figur 17 og 18 fordeler svar på undertemaene 

organisasjonens forventninger og ressurser. I disse figurene er tallene brutt ned på 

organisasjonsform – dvs. om svarene kommer fra et departement eller et direktorat/annet 

forvaltningsorgan. Som figur 16 viser, er det stor grad av enighet om at offentlige organisasjoner har 

uttalte mål om at beslutninger skal være basert på forskning og oppdatert kunnskap, samtidig som 

en stor andel mener at organisasjonene burde gjøre mer for å oppnå denne ambisjonen. Figuren 

viser også at det er langt flere som er uenige i at deres organisasjoner har tilstrekkelig ressurser for å 

oppnå ambisjonene, spesielt gjelder dette budsjetter, tid og infrastruktur for kunnskapshåndtering.  

Sammenlikner vi ambisjonene på tvers av organisasjonstyper ser vi at det er lite som skiller 

departementer og direktorater (fig. 21). I figur 18 ser vi på vurderinger av tilgjengelige ressurser. 

Også her er svarene ganske like på tvers av organisasjoner, bortsett fra at departementene og 

direktoratene ser ut til å bruke ulike funksjoner for å kople kunnskap og politikk. Direktoratene har i 

større grad egne FoU-avdelinger, mens departementene i større grad har spesifikke stillinger for å 

koble forskning og praksis.  
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Figur 16. Hvor godt passer følgende påstander om organisasjonen du er ansatt i? Svar i prosent (N=1144-1423) 

 

 

Figur 17. Organisasjonens forventninger. Prosent som svarer «passer i stor og noen grad», fordelt etter organisasjonstype. 
(N=1148-1415) 
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Figur 18. Organisasjonens ressurser. Prosent som svarer «passer i stor og noen grad», fordelt etter organisasjonstype. 
(N=1144-1423) 

 

3.2 Tilrettelegging for bruk av forskning i ulike organisasjoner 
Spørsmålene om organisasjonenes tilrettelegging for bruk av forskning gir vesentlig mer informasjon 

ved å se på organisasjonsnivå enn å aggregere opp til et gjennomsnitt på tvers av organisasjonene. I 

det følgende har vi derfor sammenliknet forskjellen mellom organisasjonene på spørsmålet 

tilretteleggingen for bruk av forskning. Figurene 19-24 oppsummerer disse med korte kommentarer 

under. Det er verdt å merke seg at to av organisasjonene (olje- og energidepartementet samt 

vassdrags- og energidirektoratet) er utelatt da det er færre enn 20 svar fra dem i undersøkelsen. 

35%

56%

50%

26%
30%

40%

57%

32%

58%

32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Tilstrekkelig budsjett
for forskning

God tilgang til
vitenskapelige
databaser og
publikasjoner

Personer ansatt for å
være et bindeledd

mellom forskning og
praksis

Har en FoU-avdeling Ansatte har
tilstrekkelig tid til å

holde seg oppdatert
på forskning

Departement Direktorat



   
 

35 
 

Budsjett til forskning  

 

Figur 19. Organisasjonens ressurser – tilstrekkelig budsjett for forskning. Prosent som svarer «passer i stor og noen grad», 
fordelt etter organisasjon. 

Det er stedvis store forskjeller mellom organisasjonene på spørsmålet om det er tilstrekkelig budsjett 

for forskning. Minst fornøyd er Fiskeridirektoratet, her svarer under 10 % at budsjettet er 

tilstrekkelig. Etter dette følger Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet, hvor rundt 20 

% sier at budsjettet er tilstrekkelig. Dette er en god del under gjennomsnittet for alle respondentene 

som ligger på 40 %. Vi vet fra Områdegjennomgangen av forskningsrådet at 

Samferdselsdepartementet ligger nær bunnen med 0,6% av budsjettet avsatt til FoU, mens 

Utenriksdepartementet med sine 3,9% ligger et godt stykke over departementene med lavest andel, 

men også langt unna de med høyest andel. 

I den andre delen av skalaen finner vi Forsvarsdepartementet, Kulturdepartementet og Arbeids- og 

sosialdepartementet. Hos disse departementene rapporterer over halvparten at forskningsbudsjettet 

er tilstrekkelig. Ifølge tallene fra Områdegjennomgangen scorer de to første av disse tre midt på 

treet, mens Arbeids- og sosialdepartementet bruker lite av totalbudsjettet på FoU (både absolutt og 

som andel).  

Hvordan disse funnene skal fortolkes bør nok diskuteres nærmere med representanter for 

departementene og andre som kjenner FoU-systemet godt. Det kan synes at ansatte innen 

komplekse felter som utenrikspolitikk, næringspolitikk og samferdsel mener at det er behov for mer 

ressurser til forskning på det feltet de jobber med.  
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Tilgang til forskningsresultater og publikasjoner 

 

Figur 20. Organisasjonens ressurser – tilgang til publikasjoner og databaser for forskning. Prosent som svarer «passer», 
fordelt etter organisasjon. 

Flere mener at det er god tilgang til vitenskapelige databaser og publikasjoner. Det må også 

bemerkes at det er et lite antall respondenter som sier at de ofte henter forskning fra slike kilder (se 

del 2.3), og at tilgang til slike kilder uansett ikke oppleves som noe de har veldig stort behov for. 

At Klima- og miljødepartementet scorer høyest, kan skyldes den store oppmerksomheten rundt 

kunnskapsoppsummeringer fra det internasjonale klimapanelet og andre aktører. Det har i de siste 

årene vært stor oppmerksomhet rundt åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner (open access), og 

funnene fra spørreundersøkelsen antyder nok at det fortsatt er et stykke igjen her, selv om ganske 

mange av respondentene er fornøyde med tilgangen.  
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Figur 21. Organisasjonens ressurser – har personer ansatt som er et bindeledd mellom forskning og praksis. Prosent som 
svarer «passer», fordelt etter organisasjon. 

Figuren over viser at respondentene i de fleste organisasjonene er enige i at det finnes personer som 

har som oppgave å være bindeledd mellom forskning og praksis i deres organisasjon, som kunnskaps- 

og analyseavdeling, vitenskaps/forskningsrådgiver, forskningsbibliotekar el Men det er enkelte 

organisasjoner hvor betydelig færre svarer dette, og det gjelder spesielt Finansdepartementet og 

Nærings- og fiskeridepartementet, samt Fiskeridirektoratet. Det kan være verdt å se nærmere på om 

disse organisasjonene har løst en slik koblingsoppgave mellom teori og praksis på en annen måte enn 

andre forvaltningsorganer. 

Vi vet at noen av organisasjonene har en dedikert forskningsavdeling mens andre ikke og at dette kan 

påvirke hvordan organisasjonene er organiserer på FoU, og dermed også svarene i disse 

spørsmålene. Med FoU-avdeling menes her en egen avdeling som både gjør egne analyser, men som 

også har ansvar for å hente inn og videreformidle relevant forskning.   

For eksempel har vi i undersøkelsen også spurt om «organisasjonen der du jobber oppmuntrer de 

ansatte til å ha kontakt med forskningsmiljøer». Her svarer de fleste organisasjoner positivt på det, 

og variasjonene er få og de fleste ligger rundt gjennomsnittet på nærmere 60 %. 

Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet er de eneste som har en relativt lav score på dette 

spørsmålet, disse har heller ingen dedikert FoU-avdeling. På den andres siden så skiller Norges 

forskningsråd og Kunnskapsdepartementet seg ut med høy positiv svarrate på her, noe som kanskje 

er forventet ut fra deres mer særskilte rolle i forskningssystemet. Det kan være mange årsaker til 

forskjellene her, i alt fra hvordan de fleste i organisasjonen jobber med forskning til at det er mindre 

behov forskningsbasert kunnskap i daglige gjøremål for flere av de ansatte. UD kan være et eksempel 
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på sistnevnte, da de finansierer relativt mye forskning og områdekunnskap, som kanskje hentes frem 

i mer spesifikke og sjeldnere tilfeller av saksbehandling og beslutninger. 

Tid til å holde seg oppdatert på forskning 
Tid til å holde seg oppdatert på forskning er også en avgjørende ressurs, og det er ofte dette som 

pekes på som den største hindringen for bruk av forskning i offentlig sektor. Vi har gjennomført flere 

intervjuer hvor informanter snakker om at tempoet i beslutningsprosesser og et stort omfang av 

arbeidsoppgaver som skal løses på kort tid, gjør at det å holde seg oppdatert om forskning 

nedprioriteres. Vi har derfor undersøkt dette, og figur 22 viser er det betydelig færre som er enige i 

dette utsagnet. Tallene bekrefter dermed at mangel på tid ses på som en barriere av mange ansatte i 

statsforvaltningen.  

 

 

Figur 22. Organisasjonens ressurser – har tilstrekkelig tid til å holde på med forskning. Prosent som svarer «passer» fordelt 
etter organisasjon. 

Ansatte i Finansdepartementet virker å være de som er mest fornøyd med tid avsatt til forskning og 

scorer klart høyest her. Igjen skiller ansatte i Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet 

seg ut, og er de organisasjonene som i lavest grad sier de har nok tid til forskning.  
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Forventninger til bruk av forskning i beslutningsprosesser 

  

Figur 23. Organisasjonens forventninger – har et uttalt mål om beslutninger fattes på forskningsbasert kunnskap. Prosent 
som svarer «passer», fordelt etter organisasjon. 

Dette er også et spørsmål hvor gjennomsnittet på de som svarer “passer” er høyt, og vi ser her noen 

organisasjoner som drar gjennomsnittet ned. Utenriksdepartementet, Finansdepartementet, 

Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet svarer i mindre grad at de har et uttalt mål at 

beslutninger fattes på forskningsbasert kunnskap. Disse organisasjonene svarer også noe lavt på de 

andre spørsmålene i dette spørsmålsbatteriet, og fortjener nok en oppfølging i form av mer 

kvalitative undersøkelser om hva som kjennetegner deres FoU-bruk. 

Selv om de fleste er enige i at det er en tydelig forventing av beslutninger skal fattes på 

forskningsbasert kunnskap og at det er både ressurser og tid tilgjengelig til å realisere denne 

ambisjonen, viser figur 24 at mer enn halvparten av informantene i alle organisasjonene at dette 

arbeidet kan styrkes (60 prosent totalt er enig i dette).    

Vi spurte også om informantenes vurdering om organisasjonene de arbeider i kan gjøre mer for å 

sikre at arbeidet er forskningsbasert (figur 24). 
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Figur 24. Organisasjonens forventninger – kan gjøre mer for å sikre at arbeidet er forskningsbasert. Prosent som svarer 
«passer», fordelt etter organisasjon. 

Her er det lite variasjon mellom organisasjonene sammenliknet med de andre spørsmålene i dette 

spørsmålsbatteriet. Finansdepartementet er den organisasjonen som svarer annerledes enn de 

andre, hvor kun 30 % mener det kan gjøres mer for å sikre at arbeidet er kunnskapsbasert, dette er 

under halvparten så mange som gjennomsnittet. Som sett over er det flere enn gjennomsnittet i 

Finansdepartementet som også mener de har tilstrekkelig tid til å holde seg oppdatert på forskning. I 

gjennomsnitt virker dermed de ansatte her å være mer fornøyde med at arbeidet er tilstrekkelig 

kunnskapsbasert.  

 

3.3 Betydning av saksfelt for bruk av forskning 
Organisasjonene i undersøkelsen er store og har mange oppgaver. Bruk av forskning kan derfor 

tenkes å variere vel så mye internt i organisasjonene som mellom dem. Som sett over er det ikke så 

store forskjeller på organisasjonsnivå, spesielt når det kommer til ambisjoner og forventninger til 

bruk av forskning.  

Tidligere forskning har også vært opptatt av å se på kjennetegn ved saks- eller politikkområder som 

understøtter og hindrer bruk av forskning i politikk. Hindringer kan handle om tid – dvs. at endringer 

skjer i et høyt tempo og at det ikke er tid til å utrede saker på en grundig måte. Som sett over er det 

mange informanter som identifisere dette som en viktig barriere. Mangel på tid trenger ikke å være 

en permanent «tilstand», men noe som preger politikkutvikling i enkelte faser. På den annen side kan 

det også tenkes at politikk- og saksområder som preges av sterke motsetninger eller hvor 

saksområdet er sterkt politisert i mindre grad benytter forskning eller bruker forskning på spesifikke 
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måter – for eksempel for å understøtte beslutninger som allerede er fattet. Det siste er en vanlig 

antagelse om bruk av forskning i politikken, selv om det ikke er så mye belegg for den påstanden – i 

det minste i en norsk kontekst. Saks- og politikkområder som angår beslutninger som har direkte 

betydning for mennesker (helse-, mat-, utdanning, og miljøspørsmål blant annet) kan vi anta bruker 

forskning mer enn andre. Dette kan også tenkes å ha sammenheng med medieoppmerksomhet (som 

ofte gjelder for eksempel helsespørsmål) som også er et trekk som ser ut til å øke bruk av forskning i 

politikkutvikling. 

Vi ba respondentene ta stilling til om det saksfeltet de i hovedsak jobber med preges av disse antatte 

kjennetegnene: tidspress, ideologi, sterke motsetninger, beslutninger som angår folks liv, 

medieoppmerksomhet, og om saksfeltet preges av kompliserte spørsmål som krever ekspertise (se 

figur 25).  Slike spørsmål er også et sentralt tema i kvalitative undersøkelser som vi har gjennomført 

parallelt med spørreundersøkelsen, som vi vil publisere mer fra i løpet av 2021.  

 

Kjennetegn ved saksfelt 
Som vist i figur 25 mener respondentene at saksfeltene i høy grad preges av medieoppmerksomhet 

(nesten 80 prosent mener at dette passer i stor eller noen grad). Et mindretall mener at saksfeltene 

preges av ideologi eller at den politiske agendaen endres hyppig (de siste trekkene er forventet å 

dempe bruken av forskning). Generelt sett viser figuren begrenset variasjon, ettersom de fleste 

informantene mener at alle trekkene preger saksfeltene de jobber med i noen grad.  

 

 

Figur 25. Kjennetegn ved saksfelt, svarfordelinger i prosent. 

Det samme mønsteret ser vi hvis vi bryter ned kjennetegnene på grove kategorier av 

politikkområder. Vi vil her peke på at denne inndelingen representerer en grov forenkling fordi den 

er basert på en enkel klassifisering av ulike organisasjoners saks- og politikkfelt. Siden flere 

organisasjoner jobber på tvers av felter, må forskjeller her fortolkes med skjønn. 
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Tabell 10: Fordeling på grove saks- og politikkområder 

Saks- og politikkområde Prosent 

Helse, sosial og velferd 29,9 

Kultur, utdanning, forskning 23,6 

Miljø, naturressurser, energi og transport 19,8 

Forsvar, finans, modernisering, utenriks 26,7 

Total 100 

 

Som vises i figur 26, er ansatte som jobber i organisasjoner innen helse- og velferdsområdet i noen 

høyere grad enn andre enige med utsagnene «beslutninger som angår folks liv/helse» - noe som ikke 

er overraskende, samt at ansatte i dette feltet opplever noe høyere medieoppmerksomhet. Det er 

kanskje mer interessant at ansatte som jobber innen alle saksfeltene mener at deres felt preges av 

alle kjennetegnene i stort eller noen grad. Konfliktlinjer og kompliserte beslutninger er trekk hvor 

ansatte som jobber med saksområdet energi, klima og transport i noe høyere grad enn andre 

uttrykker enighet.  

 

Figur 26. Sammenheng mellom kategorier av saksfelt og kjennetegn ved saksfelt (svar i prosent). 

 

3.4 Bruk av forskning i ulike saksfelt 
Som sett over er kjennetegnene forventet å være knyttet til grad av bruk og type bruk av forskning.  

Jevnt over er respondenter som bruker forskning hyppig noe mer enige i alle karakteristikker ved 

saksfeltet, noe som er interessant, men forskjellene er jevnt over små. Blant respondentene som sier 

at de sjelden konsulterer forskning, er det også bred enighet om at saksfeltet karakteriseres av disse 

kjennetegnene. Det kan hende at personene som ofte bruker forskning, også er i enda mer direkte 
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kontakt med ulike samfunnsaktører på saksfeltet, og vil derfor lettere legge merke til konfliktlinjer, 

medieoppmerksomhet og andre forhold. 

 

 

Figur 27. Sammenheng mellom hyppighet i konsultasjon av forskning og kjennetegn ved saksfeltet. Svar i prosent. 

 

I undersøkelsen ble det stilt et spørsmål hvor informantene skulle ta stilling til hvordan forskning ble 

benyttet i saksfeltet de hovedsakelig arbeidet med. Tidligere forskning har skilt mellom tre typer av 

bruk: konseptuell, instrumentell og symbolsk. Å fremme saker og gi en ny forståelse av saker er 

assosiert med en konseptuell bruk. Utvikle nye tiltak/politikk og evaluere eksisterende tiltak er 

assosiert med instrumentell bruk av forskning, mens å begrunne beslutninger eller å overbevise 

kritikere er assosiert med symbolsk bruk av kunnskap, ifølge denne klassifiseringen.  

Figur 28 viser fordelingen av svarene på grad av enighet på disse karakteristikkene. Figuren viser at 

omtrent halvparten av informantene mener at forskning brukes på alle disse måtene i deres saksfelt. 

Det er størst uenighet om utsagnene som er assosiert med en symbolsk bruk av kunnskap, selv om 

nær halvparten av respondentene i alle fall er litt enige i at dette forekommer. 
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Figur 28. Bruk av forskning i saksfeltet (svar i prosent). 

 

Vi har også sett på sammenhengen mellom kjennetegn ved saksfeltet og bruk av forskning på ulike 

måter i saksfeltet (dvs. en kombinasjon av figur 26 og 29). Korrelasjoner mellom de ulike utsagnene 

(ikke vist her) viser at det er statistisk signifikante men svake sammenhenger mellom kjennetegn ved 

saksfelt og bruk av forskning i saksfeltet.  Det vis altså si at det ikke kan sies å være en sterk 

sammenheng mellom for eksempel at politikkfeltet preges av ideologi og bestemte måter å bruke 

forskning (for eksempel til å understøtte beslutninger som er fattet). Her trengs det mer 

dybdestudier, men vi vil i utgangspunktet betrakte disse funnene som noe overraskende. 
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Figur 29. Bruk av forskning i saksfelt etter typeorganisasjon (svar «helt» og «litt enig» i prosent). 

Til slutt har vi også sett på fordelingen på tvers av organisasjonstyper, og som figur 29 viser er det 

ikke betydelige forskjeller, selv om ansatte i forvaltningsorganer/direktorater i noe større grad 

støtter utsagn som peker på en konseptuell og instrumentell bruk av forskning.   
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4 Vurdering av kvalitet og relevans i forskning 
Undersøkelsen inneholdt også spørsmål hvor informantene ble bedt om å vurdere forskningens 

tilgjengelighet, kvalitet og relevans. Dette var formulert som spørsmål hvor informantene skulle 

vurdere dette i forhold til forskning på det saksfeltet de selv jobber med.  

Figur 30 viser fordelingen av svarene på syv utsagn om forskning og forskningsmiljøer. Som figuren 

viser, er det et flertall som mener at forskningen på saksfeltet fremstår som uavhengig og at 

forskningen på feltet holder høy kvalitet. En stor andel mener også at forskerne/ forskningsmiljøene 

er opptatt av å være relevante og at forskerne ofte er synlige i media. Disse utsagnene tyder på at 

ansatte i statlige organisasjoner har tiltro til forskningsmiljøer og opplever at forskningen både har 

høy kvalitet og relevans. På punktet «det er få kompetente forskningsmiljøer/forskere på mitt 

saksfelt» er det særlig store forskjeller mellom brukermiljøene. Respondenter fra Klima- og 

miljødepartementet og Olje- og energidepartementet uttrykker i spesielt stor grad at deres saksfelt 

har kompetente forskningsmiljøer. I motsatt ende av skalaen finner vi Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet og Utdanningsdirektoratet. 

 

 

Figur 30. Hvor enig er du i følgende påstander om forskning- og forskningsmiljøer innenfor ditt saksfelt?  Svar i prosent 
(N=1129-1393) 

Figur 31 og 32 viser fordelingen av svar på fire av dimensjonene som handler spesifikt om vurdering 

av forskningen på feltet – nemlig dens kvalitet, uavhengighet, tilgjengelighet og grad av usikkerhet. 

Figur 31 ser på fordelingen av enige svar etter utdanningsnivå og figur 32 etter hvor hyppig 

informantene konsulterer forskning. Vi ser at informanter med doktorgrad og mastergrad uttrykker 

oftere at de er enig i at forskningen på feltet preges av kvalitet og uavhengighet. Samme mønster 

finner vi i fordelingen av svar etter hvor hyppig man konsulterer forskning. Det vil si at informanter 

med høy utdanning både er de som konsulterer forskning hyppigst og som er mest enige i at 

forskningen holder høy kvalitet og er uavhengig.  

 

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

Forskningen er lite tilgjengelig for folk som ikke er
forskere selv

Forskningen preges av høy grad av usikkerhet

Det er få kompetente forskningsmiljøer/forskere på mitt
saksfelt

Forskerne/forskningsmiljøene er ofte i media

Forskerne/forskningsmiljøene er opptatt av å jobbe med
politikk/praksis-relevante problemstillinger

Forskningen holder høy kvalitet

Forskerne/forskningsmiljøene oppleves som uavhengige

Enig Både og Uenig Vet ikke



   
 

47 
 

 

Figur 31. Hvor enig er du i følgende påstander om forskningen på saksfeltet du arbeider med? % enig etter utdanningsnivå 

 

Figur 32. Hvor enig er du i følgende påstander om forskningen på saksfeltet du arbeider med? % enig etter hvor ofte man 
konsulterer forskning. 

 

Vi har også sett nærmere på vurderinger av trekk ved forskningen som gjør at ansatte i forvaltningen 

opplever forskningen som relevant.  Som sett over (figur 30) var det ca. 4 av 10 som var enige i at 

forskerne og forskningsmiljøene var opptatt av å være relevante for brukere. Da er det også 

interessant om brukerne opplever at forskningen er relevant og hvilke aspekter ved forskning som 

gjør at den vurderes som relevant for politikk og praksis.  

I spørsmålsbatteriet knyttet til dette spørsmålet ble det inkludert utsagn som både skulle gjenspeile 

faglige kriterier og kriterier som handler om nærhet til politikkfeltet. Figur 33 viser at det er kun et 

mindretall som legger vekt på «nærhet» til politikk og praksis i vurderingen av relevans. Et mindretall 

vektlegger at forskningen skal være initiert av egen organisasjon (dvs. oppdragsforskning) eller at 

kjennskap til forskere og fagmiljøet på forkant er viktig. At det brukes norsk språk er heller ikke viktig, 

mens bruk av norske data er viktigere i vurderinger av relevans. 
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Det er størst grad av enighet om utsagn som peker på to dimensjoner – at forskningen skal møte 

vitenskapelige standarder og kvalitetsvurderinger (nyhetsgrad, anerkjente publikasjonskanaler og 

fagmiljøer). I tillegg er tydelige implikasjoner og helst en tydelig beskrivelse av effekter og virkninger 

kriterier som i høy grad gjør forskningen relevant.  At brukerne ønsker nyhetsgrad uttrykker ikke 

nødvendigvis at hva som er nytt for en bruker, vil være vitenskapelig originalt, men det er samtidig 

heller ingen grunnleggende motsetning.  

 

Figur 33. Hvor viktig er følgende sider ved forskningen for din vurdering av forskningens relevans/anvendbarhet? Svar i 
prosent. (N=1419-1439) 

Figur 34 og 35 viser at det er begrenset variasjon i slike vurderinger når vi sammenlikner ulike 

organisasjoner (forvaltningsorganer legger noe større vekt på at forskningen er publisert i anerkjente 

kanaler sammenliknet med departementer), og det er også relativt små forskjeller mellom alle 

ansatte og ansatte med doktorgrad.  

Ansatte med doktorgrad legger noe mer vekt på vitenskapelige kriterier og noe mindre vekt på norsk 

språk og data, og om forskningen er initiert av egen organisasjon. Dette kan også ha sammenheng 

med hva slags oppgaver som personer med doktorgrad utfører, og ikke nødvendigvis med 

utdanningsnivået i seg selv.  
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Figur 34. Hvor viktig er følgende sider ved forskningen for din vurdering av forskningens relevans/anvendbarhet etter 
organisasjonstyper. Svar i prosent. (N=1419-1439) 

 

 

Figur 35. Hvor viktig er følgende sider ved forskningen for din vurdering av forskningens relevans/anvendbarhet. 
Sammenlikning av ansatte med doktorgrad vs. andre utdanningsgrupper. Svar i prosent. (N=1419-1439) 
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5 Oppsummering av resultater og implikasjoner 
For en kort oppsummering av de viktigste empiriske funnene henviser vi til sammendraget i 

begynnelsen av dette dokumentet. Datamaterialet viser at bruk av forskning er vanlig og omfattende 

i forvaltningsorganer, men at dette foregår på uformelle måter mer enn det skjer i direkte i kontakt 

med vitenskapelige kilder og kanaler. De ansatte i statsforvaltningen som har svart på undersøkelsen, 

er en høyt kvalifisert gruppe, og forskjellene mellom grupper med ulikt utdanningsnivå og stilling er 

mindre enn forventet. Mange respondenter legger vekt på egenskaper ved forskningen som ikke 

nødvendigvis er så forskjellige fra det forskere selv gjør: nyhetsverdi, anerkjent faglig publisering, 

uavhengighet og i mange tilfeller en internasjonal orientering. Sett fra forskernes side er nok det 

vanskeligste punktet forventningen om at de på en tydelig måte skal gi anbefalinger for 

politikkutforming og fortelle «hva som virker».  

Nærhet til forvaltningen ser ikke ut til å vurderes som spesielt viktig for relevans av forskning, 

samtidig som nære kilder brukes oftest. Dette er et interessant paradoks som krever mer nyanserte 

analyser. Vi vil følge opp dette punktet i videre analyser av datamaterialet og i videre analyser av 

intervjuer i forvaltningen som har pågått i løpet av det siste halvannet året. 

Et annet punkt vi vil se nærmere på, er spørsmålet om likheter og forskjeller mellom organisasjonene 

i undersøkelsen. Selv om de har en felles forventning og ambisjon om å bruke forskning i 

beslutningsprosesser, er det likevel betydelige forskjeller når det kommer til vurdering av interne 

ressurser for bruk av forskning og vurdering av hvor kompetente de eksterne fagmiljøene er. En 

ytterligere statistisk behandling med vekt på forskjeller mellom organisasjoner kan suppleres med 

dialog med enkeltorganisasjoner, som vi oppfordrer til å ta kontakt med oss. 

Andre aspekter vi ønsker å analysere ytterligere er hvorvidt byråkrater og forskere har liknende 

vurderinger av kanaler for samspill, organisatoriske og institusjonelle forhold som påvirker bruk av 

kunnskap, hva slags perspektiver på forskningskvalitet som kommer til uttrykk i undersøkelsen, og 

hva som kjennetegner spesifikke kategorier av brukere, for eksempel de som har doktorgrad. I 

senere publikasjoner ønsker vi også mer aktivt å bruke intervjuer som en kilde til forklaringer på de 

sammenhengene vi ser i det kvantitative materialet. 

Undersøkelsen viser at statlige forvaltningsorganisasjoner langt på vei oppfyller ambisjoner om en 

kunnskapsbasert politikk- og tjenesteutvikling. I mange av organisasjonene ser det allikevel ut til at 

det er begrenset systematikk i utøvelsen av denne oppgaven. Forestillingen om at det er for tett 

kopling mellom forskningsmiljøer og forvaltning bekreftes ikke i denne undersøkelsen, men det ser 

heller ikke ut til at det er mangelfulle berøringspunkter mellom fagmiljøer og forvaltningen.  Det er 

godt utviklede nettverk og et tillitsfullt forhold mellom forskningsmiljøer og forvaltning – et trekk 

som trolig skiller norsk forvaltning fra tilsvarende relasjoner i mange andre land. Kanskje kan 

muligheten til å få gjennomført en undersøkelse som den vi har analysert i denne rapporten, i seg 

selv tas som en indikasjon på en kunnskapsorientert og åpen forvaltning (og vi har så langt ikke 

lykkes i å gjøre noe lignende i andre land). Videre analyser vil legge vekt på å sammenlikne resultater 

fra vår undersøkelse med internasjonal forskning og tilsvarende arbeid i andre land. 
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