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RRI – en policy ide

… aktivt å styre og utforme forholdet mellom 
forsknings- og teknologiutvikling og samfunnet 

ELSA: etiske, rettslige (legale) og sosiale aspekter 

RRI: What do we want science and innovation to do 
(not only what do we not want them to do). (Owen, 
Stilgoe, Macnaghten, Gorman, Fisher and Guston 2013:28f)



Hva skal RRI bety i praksis? 

1. RRI i forskningssøknader og –prosjekter: noen 
tipps og eksempler

2. RRI i systemet – eller forskningspraksissens 
økologi



1. RRI i forskningssøknader og –prosjekter: noen 
tipps og eksempler



RRI i praksis - EU

Keys of RRI:

1. Governance

2. Ethics

3. Gender balance

4. Open access

5. Science education

6. Public engagement 

7. Sustainability

8. Social equality 



RRI i praksis - Norge

Anticipatory Reflective

Deliberative Responsive 

Dimensions of 
Responsible 
Innovation





Metoder for å fremme refleksjon, 
inkludering, eller framsyn 









Eksempel: Definere 
Forskningsagenda i Felleskap



Eksempel: Valoriseringspanel

… eksempel for en 
metode for å fremme 
verdiskaping

• Drøfter relevans, 
målsetninger, 
applikasjonsaspekter, 
sosial aspekter, etc. … 



Eksempel: 
Integrasjon av samfunnsviter



Hva gir mening for min forskingspraksis –
hva vil jeg få ut av «å gjøre RRI»?



…oversatt til forskningssøknad
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Vurdering av RRI

• RRI-rammeverk  

• Er det satt av budsjett for 
RRI?

• Wording (dialogue vs
outreach, public
engagement vs. public
perception …)



2. RRI i system – eller forskningspraksis’ økologi



Hvordan forskere navigerer RRI

1) Følge regler og prøve 
seg fram

2) Forkaste RRI

3) «Talk the talk but
don’t walk the walk»



Felt 2015:

Academic 
researcher

new public management
„regime“, changing

(e)valuation practices

 auditable work

„academic
entrepreneurship/capitalism“

living space

new demands for more
ELSA/RRI

 reflexive work

Academic culture





RRI trenger …

… et ansvarlig forskningssystem

Ikke strømlinjeforme kun mot eksellens
Ikke strømlinjeforme kun mot innovasjon

Nok tid (langfristige perspektiver), nok personalet, 
diversitet, og et bredt forståelse av ‘impact’. 

Eksempel: San Francisco Declaration for Research 
Assessment. 
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