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kommunisere sin egen forskning?

Marika Vartun

Administrativ forskningsleder

NARMA-konferansen 2021



«Hva blir du 
drevet av?»

Espen Rostrup Nakstad i NRK P3 Podcast med Else Koss Furuseth i 
«The Kåss Furuseths»



«Når du først skal legge ned mye jobb 

og tid i noe, så vil du gjerne at det skal bli bra»

«Det skal gjøre en forskjell»

«Resultater»

Espen Rostrup Nakstad i NRK P3 Podcast «The Kåss Furuseths»



Når vi hjelper en forsker til å kommunisere 
sin egen forskning….

…gjør vi en forskjell
for de menneskene som våre forskere forsker på.



Min drøm

Når NRK trenger en ekspert, 

så ringer de til våre forskere

Hva blir jeg drevet av?

Gjøre en forskjell.
Jeg kan gjøre en forskjell.

Gjennom populærvitenskapelig formidling

når vi politikere, lærere og hjelpeapparatet



Vis hvor 
stolt du er!

Slipp alt du har 
i hendene!

Vis hvor stolte 
lederne er!



Kommunikasjonsstrategi

Prioritere EU prosjekter!

Start Underveis Slutt



Kommunikasjonsstrategi

Prioritere EU prosjekter!

Start Underveis Slutt



1. Kjenne til instituttets mål, strategier og prioriteringer 

2. Vite hva instituttleder ønsker 

3. Kjenne til media-bildet, det politiske landskapet, og 
instituttets plass i disse 

4. Lese originalartikkelen /avhandlingen 

5. Ha et mål med formidlingen (basert på 1, 2, og 3) 

Når jeg skriver en populærvitenskapelig sak



6. Koordinere samarbeidet 

7. Skrive førsteutkastet og bistå med filmmanus 

8. Få til et bra samarbeid – prosessen viktigere enn 
produktet 

9. Få et bra sluttprodukt, som alle involverte er 
fornøyde med 

10. Få gode lesertall og andre evt. positive effekter 
11. Avslutte samarbeidet godt 



Planlegge 
godt

Koordinere

profesjonelt 
og reelt  

Innhente 
ekspertise 

der det 
trengs

Skape 
gode 

relasjoner

Evaluere 
og 

moderere

Få til et bra samarbeid – veien dit er viktigere enn 
resultatet…

Å lære av egne feil og å tørre å snakke om det som ikke gikk 
så bra gjør at vi utvikler oss og forbedrer våre tjenester.

Vi skal drive dette i havn.

….fordi det hjelper oss neste gang vi skal samarbeide





Hvordan få forskerne til å si «ja»?
1) Skape et godt forskningskommunikasjonsklima gjennom 
resultater (vis lesertall, andre effekter) og godt samarbeid.

2) Vår rolle er å være fasilitator, ikke portvokter (si aldri 
«nei» når de tar initiativ, men gi råd).

3) Prioritere kommunikasjonsarbeid selv når du ikke har tid.

a) Skjerme deg fra alt annet når du skriver.

b) Jobb med det du liker. 

Du får energi. 

Forskerne ser det. 

Det gir resultater. 

Du gjør en forskjell 



ISP, ISP og det lille viruset 
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