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Förord

Hur ska ett forskningsråd som Formas arbeta med att 
kommunicera om forskning och forskningens resultat? 
Forskning har gett oss kunskap om vår tids stora  
utmaningar och kan peka fram mot hur vi kan hantera 
dessa utmaningar. Men ny kunskap och nya insikter  
leder inte automatiskt till förändring. 

Denna rapport har tagits fram på uppdrag av Formas, 
som ett underlag för vårt fortsatta arbete med att  
kommunicera kring forskning och forskningens resultat. 
Vi hoppas på detta sätt bidra till fortsatt utveckling och 
lärande kring hur kommunikation kan öka förtroendet  
för forskning som sådan, och till att forskningens resultat 
kommer till användning och nytta i olika delar av samhället. 
Jag vill därför tacka till professor Mats Heide som lett 
arbetet med att ta fram rapporten. 

Stockholm den 6 november 2019

Ingrid Petersson 
Generaldirektör Formas
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1.  Inledning  

Följande rapport har genomförts på uppdrag av forskningsrådet Formas under Mil-

jödepartementet, och har författats av fil.mag. Max Rasmusson och professor Mats 

Heide på Lunds universitet, Institutionen för strategisk kommunikation. Syftet med 

rapporten är att beskriva hur svenska och internationella myndigheter, forskningsråd 

och finansiärer arbetar med forskningskommunikation. Dessa erfarenheter hoppas 

vi kunna ge underlag till kommande arbete med strategier för forskningskommuni-

kation, och stärka Formas möjligheter att få relevanta intressenter att använda forsk-

ningsresultaten för att slutligen nå de globala målen i Agenda 2030-delegationen (jfr 

Jarlsbro, 2018). I synnerhet kommer följande frågeställningar att belysas:  

 

• Hur arbetar forskningsfinansiärer och forskningsmyndigheter, nationellt och 

internationellt, med att kommunicera forskning och forskningsresultat? 

• Hur ska Formas tolka uppdraget att inom sitt verksamhetsområde särskilt 

”ansvara för kommunikation om forskning och forskningsresultat samt till 

popularisering av den forskning som finansieras av Formas”. Ur Formas 

Förordning (2009:1024). 

• Vilka strategier ska en myndighet som Formas använda sig av för att kom-

municera effektivt i ett nytt medielandskap, och för att öka olika intressen-

ters chanser att del av forskningsresultat? 

 

Det empiriska materialet är insamlad genom en litteraturöversikt av forskningsartik-

lar samt sekundärdata från svenska och internationella forskningsråds- och myndig-

heters rapporter, webbsidor, bloggar, etc. författade mellan 2014–2019.   
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2. Strategisk kommunikation  

Det finns en stark föreställning om att forskningskommunikation är en särskild form 

av kommunikation. Den traditionella synen på forskningskommunikation är att fors-

kare efter ett projekt är avslutat ska kommunicera ut de nyvunna kunskaperna till 

någon målgrupp, oftast allmänheten. Det förväntas sedan ske en förändring i attity-

der, kunskaper och beteende. Det som många gånger glöms bort är att människor 

tolkar budskap på olika sätt beroende på intresse, erfarenheter, kunskaper och så vi-

dare. Dessutom läggs det inte tillräckligt mycket fokus att kommunikation är något 

som bör ske kontinuerligt, särskilt om en part vill upprätthålla en god relation med 

en annan part och samskapa värde. Vi skulle därför redan inledningsvis vilja under-

stryka att forskningskommunikation är en strategisk kommunikation.  

 Med strategisk kommunikation menas kommunikation som understödjer och 

hjälper en organisation att nå dess mål. Enligt Falkheimer och Heide (2007, s. 44) 

omfattar strategisk kommunikation: 

ledning, planering och genomförande av reflexiva och kritiska kommunikat-

ionsprocesser och aktiviteter i relation till dels olika publiker, intressenter och 

målgrupper, dels samhället som offentligt, med syfte att uppnå en övergri-

pande organisatoriska verksamhetsmål 

Strategisk kommunikation är inte begränsad till endast kommunikatörers verksam-

het och arbete, utan är all kommunikation som förekommer på alla nivåer i en orga-

nisation. I detta fall exempelvis alla nivåer av ett forskningsråd eller en forsknings-

finansiär. Detta kan förklaras av att ”kommunikation är grunden för organisationers 

existens« (Falkheimer & Heide, 2007, s. 37). I efterhand har Heide och Falkheimer 

(2011) konstaterat att ovanstående definition kan uppfattas som för komplex och 

istället valt att komplettera den med den vetenskapliga skriften International Journal 

of Strategic Communications definition:  

 

Strategic communication encompasses all communication that is substantial 

for the survival and sustained success of an entity. Specifically, strategic com-

munication is the purposeful use of communication by an organization or 

other entity to engage in conversations of strategic significance to its goals. 

(Heide, Simonsson, Nothhaft, Andersson & von Platen, 2018, s. 11).  

Det är nödvändigt att problematisera forskningskommunikation. Ett forskningsråd 

är precis som andra typer av organisationer omringat av mängder med olika publiker, 

intressenter och målgrupper som involverar komplexa och kritiska kommunikations-

processer. Dessa aktörer kan skilja sig åt i informationsutbyte, och att avgöra vad 

som passar från fall till fall är definitivt utmanade för ett forskningsråd att hantera 

framgångsrikt. Att kommunicera kring forskningsresultat som en myndighet ska 

dock inte ses som något annorlunda ämne eller abstrakt gentemot att kommunicera 

kring t.ex. bostäder eller fastigheter i städer, miljön, klimatet, politik, eller andra 
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områden för den delen. Däremot ska forskningsresultat inte alltid antas uppmärk-

sammas av den breda allmänheten, utan snarare av en specifik intresserad målgrupp/-

er eller olika mellanled. Istället för att masskommunicera till en stor publik kan det 

därför vara nödvändigt att ”ringa in” vilken eller vilka målgrupp/-er som har använd-

ning av forskningsresultaten. Något som möjligtvis också innebär att resultaten slut-

ligen behöver förenklas och anpassas (”förfinas”) ännu ett led innan de kan nå bre-

dare typer av publiker mer framgångsrikt. 

 I forskningsprojektet Den kommunikativa organisationen (Heide m.fl., 2019; 

Heide, von Platen, Simonsson, Falkheimer, 2018) understryks betydelsen av att kom-

plexifiera (strategisk) kommunikation för organisationen.  Detta eftersom den för-

enklade transmissionssynen på kommunikation fortfarande är förhärskande. Trans-

missionssynen på kommunikation innebär att lyckad kommunikation är det samma 

som att information som sänds från en sändare framgångsrikt har mottagits av en 

mottagare som erhållit budskapet i informationen via ett medium som dagstidning, 

inlägg på ett socialt medium eller muntligt från någon. Transmissionssynen på kom-

munikation fokuserar uteslutande på formulering av budskapet, val av medium som 

passar mottagarna och effektiv överföring av budskapet genom ett medium till mot-

tagarna. Det förutsätts att när mottagaren erhållit informationen förstår denna bud-

skapet och agerar i enlighet med den avsikt sändaren hade. Detta är dock en allt för 

förenklad syn på kommunikation, och ignorerar att alla människor tolkar och skapar 

mening i ett budskap utifrån bland annat intresse, känslor, erfarenhet, kunskap och 

utbildning. Om vi fullt ut skulle tro på transmissionssynen på kommunikation blir 

den en tämligen enkel överföringsprocess. Bakom transmissionssynen på kommuni-

kation finns en medielogik som går ut på att ju mer information som distribueras, 

desto bättre och ju större effekt kan uppnås. 

 Kommunikation är inte en enkel transmissionsprocess utan en meningsskapande 

process där parter tillsammans skapar en förståelse genom att både tala och lyssna 

på varandra. Den välkände PR-forskaren James Grunig skiljer på två sorters strate-

gisk kommunikation: asymmetrisk och symmetrisk kommunikation. Asymmetrisk 

kommunikation innebär att sändaren skickar ett budskap via något medium till mot-

tagare. Sändaren söker efter återkoppling (eng. feedback) från mottagaren. Syftet 

med att ta in återkoppling är att få kunskap om vad sändaren inte förstod, vad i bud-

skapet som inte uppskattades etc. i syfte att kunna anpassa budskapet och ännu bättre 

lyckas övertyga mottagaren om budskapet. I denna form av kommunikation kommer 

sändaren aldrig att ändra sin ursprungliga ståndpunkt. Symmetrisk kommunikation 

innebär att det finns två kommunikationspartner (inte en sändare och en mottagare). 

Även om det är en kommunikationspartner som initierar kommunikationen så är 

denna öppen för att lyssna på och ändra eller justera den ursprungliga ståndpunkten 

om den andra har ett gott argument. Symmetrisk kommunikation är med andra ord 

detsamma som genuin dialog, där bägge partner aktivt talar och lyssnar. Med sym-

metrisk kommunikation är förutsättningar mycket större för att skapa en god relation 

mellan partnerna. 

 Med andra ord, kommunikationen är en social, meningsskapande process, och är 

inte en fråga om en enkel informationsöverföring från sändare till mottagare. Slut-

satserna i projektet Den kommunikativa organisationen är viktiga för i synnerhet 

forskningsråd att ta hänsyn till, eftersom kommunikationen om forskningsresultat 
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involverar unika och komplexa sociala processer och meningsskapande med olika 

målgrupper. Resonemanget tangerar Falkheimer, Heide, Simonsson, Zerfass och 

Verhoevens (2016) slutsatser kring vikten av att ”göra rätt saker” (dvs. kommunicera 

till rätt anpassade målgrupper) snarare än att bara ”göra saker rätt” (kommunicera 

till alla målgrupper eller allmänheten). Denna rapport berör särskilt forskningsrådet 

Formas som efter genomförda målgruppsanalyser kommit fram till att den breda all-

mänheten inte är en prioriterad målgrupp för myndighetens egen kommunikation 

eftersom det skulle kosta för mycket i resurser och ett sådant arbete inte bedöms ha 

möjligt att vara framgångsrikt.  Rådets ambition och målsättning är dock att all kom-

munikativ verksamhet och all publicering som sker med Formas som avsändare ska 

vara tillgänglig och begriplig för en svensktalande allmänhet (Formas, 2019). Som 

komplement och för att nå ut till många olika målgrupper genomför Formas därför 

även kommunikationsutlysningar som vänder sig till såväl lärosäten, ideella organi-

sationer och företag inom kommunikationsbranschen. För att vara tydlig – Formas 

vision baseras på att kunskap bygger en hållbar värld, och på så sätt kan kommuni-

kation vara ett betydelsefullt verktyg för att uppnå verksamhetens mål, dvs. ”en 

social, ekologiskt och ekonomisk hållbar värld” (Formas, 2019, s. 1). 

 Följande avsnitt lyfter fram benämnda delar ovan i mer detalj och belyser inled-

ningsvis hur två andra myndigheter, forskningsrådet Forte och Strålsäkermyndig-

heten i Sverige, har hanterat sin forskningskommunikation under de senaste åren. 

Därefter redogörs för hur olika internationella forskningsfinansiärer och forsknings-

råd arbetar med att kommunicera sin forskning, som slutligen avslutas med relevanta 

strategier att ta användning av. Förhoppningsvis kan rapportens slutsatser, som dras 

utifrån både en nationell och internationell kontext, inspirera Formas att följa star-

kare kommunikativa spår i det nya medielandskapet. 
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3. Forskningskommunikation på ett nationellt 
plan 

I nästa avsnitt belyses hur en svensk forskningsfinansiär och en svensk forsknings-

myndighet arbetar med att kommunicera sin forskning och sina resultat.    

3.1 Forte   

Forte är en statlig myndighet och ett forskningsråd som är placerat under Socialde-

partementet, och ger årligen 600 miljoner kronor till grundläggande och behovsstyrd 

forskning. Forskningsrådet eftersträvar även att urskilja områden som kräver mer 

forskning, analysera och bedöma forskningsresultat, och slutligen tillgängliggöra 

dem till allmänheten (Forte, i.å.).  

 Regeringen tilldelade Forte ett uppdrag 2014 ”att utveckla former för kommuni-

kationen med relevanta målgrupper om behov och nyttiggörande av forskningsresul-

tat (S2014/4995/SAM)« (Forte, 2015, s. 8). I mer detalj berörde uppdraget Fortes an-

svarsområde för folkhälsa och i synnerhet att förbättra målgruppsanpassade strate-

gier för att samverka och kommunicera med relevanta intressenter och sprida forsk-

ningsresultat mer effektivt. Uppdraget sammanställdes i en rapport baserat bl.a. på 

samtalsintervjuer med kunskapsstyrande myndigheter, brukar, intresse- samt 

forskarorganisationer. I Fortes rapport ”Från fokus på innehåll till fokus på nytta” 

(Forte, 2015) framgår det att samverkan mellan forskare och praktiker har blivit allt 

starkare, och att organisationer i Sverige har fler kontakter med forskare idag vilket 

också har medfört där finns en ”samsyn om att man har nytta av varandra” (Forte, 

2015, s. 16). Däremot påpekar organisationerna i studien utmaningen att forskare och 

universitet är tämligen ineffektiva på att kontakta organisationer i första läget och 

stora organisationer blir kontaktade oftare än de av mindre storlek. För att en forsk-

ningsfinansiär som Forte ska kunna stärka samverkan och kommunikationen av 

forskningsresultat mellan forskare och praktiker framgår det i studien att det behövs 

ett löpande gemensamt kunskapsutbyte mellan brukare, praktiker, berörda myndig-

heter och andra relevanta myndigheter. Exempelvis föreslås det att forskningsfinan-

siärer i Sverige bör kräva en sådan inställning redan vid ansökan av forskningsmedel. 

Följande citat beskriver det mer utförligt: 

Forskaren bör tydligt kunna beskriva hur arbetet med kommunikation och 

samverkan under hela forskningsprocessen ska genomföras. Att endast inklu-

dera detta i slutrapporteringen leder ofta till en enkelriktad information som 

kanske inte når de viktigaste målgrupperna. Öppnar man upp för samverkan 

och kommunikation i ett tidigt skede av forskningsprocessen möjliggör det 

kontinuerlig kunskapsöverföring till praktiker och brukare under hela proces-

sen. (Forte, 2015, s. 16). 
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Citatet understryker att forskningsråd bör uppmuntra forskare och relevanta intres-

senter att föra en relativt öppen dialog inte bara tidigt i processen mellan utan också 

kontinuerligt. Därmed kan korrigeringar, ”finslipningar” och reflekterande återkopp-

lingar växlas mellan vidrörda aktörer med väldigt olika professionella bakgrunder 

och på så sätt stärka möjligheten att kommunicera forskningsresultaten med de 

”rätta” målgrupperna mer effektivt. Därtill kan diverse kommunikationskanaler med 

lämpliga målgrupper växa fram och underlätta spridningen av forskningsresultaten 

ytterligare. Dock framgår det att det är betydligt mer utmanande att hålla dialog vid 

liv och anpassas under en längre period då den omgivande kontexten förändras kon-

stant. I linje med detta, framgår det även i studien att en förändrad vinkel på forsk-

ningskommunikation behövs samt mer utrymme för fler samarbeten mellan forskare 

och dem som påverkas. Detta för att enklare se hur forskningen kan nyttiggöras och 

utvecklas. Med andra ord – Forte strävar efter att nyttiggöra och implementera sin 

forskning till lämpliga målgrupper snarare än till allmänheten (Forte, 2015). Vidare 

i rapporten om Fortes forskningskommunikation framgår det att en stark myndig-

hetssamverkan är viktig för hur framgångsrikt forskningsråden kan kommunicera 

kring forskning och forskningsresultat. Exempelvis uppges det att Forte, Formas, 

Vetenskapsrådet och Vinnova tillsammans har en myndighetsgemensam generaldi-

rektörs- och ordförandegrupp som möjliggör synergier mellan råden och undviker 

överlappningar i kommunikationen om forskningsresultat (Forte, 2015). 

3.2 Strålsäkermyndigheten (SSM) 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är placerat i Miljödepartementets ansvarsområde 

under regeringen (Runebjörk, 2016). SSM har ett omfattande ansvar inom strålskydd 

och kärnsäkerhet, och förväntas bidra till att nationell kompetens för dagens och 

framtidens behov utvecklas i sitt verksamhetsområde. Forskningsmyndigheten tar 

därmed initiativ till forskning, utbildning och studier samt utveckla omvärldsana-

lyser (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, 2012).  

 Under 2016 utvecklade Strålsäkerhetsmyndigheten en ny forskningsstrategi och 

kommunikationsstrategi baserat på en kartläggning av hur andra myndigheter i Sve-

rige arbetar och ser på forskningskommunikation och vilka behov som aktörer och 

målgrupper har. En rapport författades baserat på empiriska material av längre inter-

vjuer med handläggare och chefer på myndigheten, samt en enkät till alla myndig-

heter som finansierar eller bedriver forskning (Runebjörk, 2016).  I studien är SSM 

tydliga med att forskningskommunikation måste ses som ett samlingsbegrepp där 

tolkningen har flyttats från informationsspridande till samverkan och nyttiggörande 

av kunskap (Runebjörk, 2016). Med andra ord, har synen på forskningskommunikat-

ion gått från ”första vågen” – linjär-modell med informationsöverföring, till ”andra 

vågen” – relationell-modell med dialog och samsyn inom forskarnätverk, till ”tredje 

vågen” – en komplex system-modell där kunskapen är integrerad i organisationen 

och det är betydelsefullt hur forskningen används (Best et al, 2008; Nutley et al, 

2010). När SSM väljer att kommunicera sin forskning och forskningsresultat utgår 

man från ett tydligt syfte oavsett vilken ”våg” av forskningskommunikation som be-

handlas. Myndigheten menar: 
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Värdet står i förhållande till vad man vill uppnå och vilka som är inblandade 

i processen. (Runebjörk, 2016, s. 26). 

Studiens slutsatser pekar på att myndigheten har behov av att förbättra den linjära 

och dialogiska kommunikationen, men det räcker dock inte för att forskningen ska 

få effekt. Följande citat tangerar Fortes kommunikationsstrategier kring nyttiggö-

rande av forskningsresultat:  

Forskningsprocessen måste börja och sluta i samverkan, bygga på kända be-

hov, kunna implementeras och ha intresserade avnämare. Detta är poängen 

med tredje vågens forskningskommunikation” (Runebjörk, 2016, s. 26). 

Samtidigt visar studien att flera svenska myndigheter (SSM inkluderat) fortfarande 

arbetar primärt med forskningsinformation, snarare än med forskningssamverkan; 

resultaten visade på flera målgrupper som föredrar information om prioriteringar, 

aktuell forskning, konferenser samt dialog med andra relevanta intressenter från 

myndigheten, industrin och forskarvärlden. På så sätt fortsätter majoriteten av myn-

digheter i Sverige att lägga stor kraft på att utveckla sina digitala kanaler, e-tidningar, 

webbsidor, bloggar, sociala medier som Twitter, LinkedIn, Facebook och Youtube 

(Runebjörk, 2016, s. 23).  
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4. Forskningskommunikation på ett 
internationellt plan 

I detta avsnittet behandlas hur myndigheter, forskningsfinansiärer och forskningsråd 

som Formas i Europa och Nordamerika väljer att kommunicera om forskning. Det 

empiriska materialet och slutsatserna är mestadels hämtade från Tillväxtanalys rap-

port från 2015. Rapporten behandlade i synnerhet hur forskningsråd i Kanada, Eng-

land samt Nederländerna identifierar forskningsbehov samt hur dessa kommunicerar 

sina resultat inom folkhälsoområdet. Trots att rapporten i omgångar fokuserar på 

folkhälsa så behandlas forskningsråd likt Formas på ett generellt plan och därav kan 

de benämnda exemplen och strategierna vara av stor betydelse för den svenska forsk-

ningsfinansiären. Viktigt att nämna är att Tillväxtanalys (2015) kartläggning konsta-

terar att det inte finns en universalmodell att följa, utan det är upp till varje land att 

ta hänsyn till sin nationella kontext för att kommunicera forskning framgångsrikt. 

Det är i sig en kommunikativ utmaning att handskas med nationellt. Däremot kan 

länder dock inspirera varandra att följa liknande kommunikationsstrategier. Härnäst, 

beskrivs hur forskningsråd i Kanada, England och slutligen Nederländerna kommu-

nicerar kring forskningsresultat. 

4.1 Kanada 

Canadian Institutes of Health Research (CIHR) är ett av tre federala forskningsråd i 

Kanada, och fokuserar på medicinsk och hälsorelaterad forskning. Dess syfte är att 

finansiera och utveckla ny vetenskaplig kunskap som kan förbättra Kanadas hälso- 

och sjukvård (CIHR, 2019a.)  

 CIHR är noggranna med att främja kunskapspridning vilket innefattar att samla, 

dela och utbyta ny kunskap mellan forskare och brukarna i Kanada. Detta för att 

stärka folkhälsan i landet och förbättra sjuk, hälsotjänster och produkter (Tillväxta-

nalys, 2015). Det kanadensiska forskningsrådet hävdar att forskningskommunikat-

ionen behandlas seriöst och att man strävar att göra den optimal – upp så väl som 

nedströms. Området hanteras specifikt av en enhet med namnet Knowledge Trans-

lation and Commercialization (CIHR, 2019b) som satt samman ett kunskapstrans-

lationsprogram. CIHR anser att kommunikation och utvärdering kring forskning in-

volverar eviga utmaningar med att uppmana finansierade forskare att kommunicera 

processer och resultat med beslutsfattare och det civila samhället (intervju med Di 

Ruggiero, IPPH, CIHR i Tillväxtanalys, 2015). I mer detalj väljer CIHR att kommu-

nicera sina forskningsresultat i nyhetsbrev, bloggar, workshops, öppna konferenser, 

sociala medier samt samrådsdiskussioner med beslutsfattare. Enligt forskningsrådet 

är det av stor vikt att kommunicera, sprida samt samverka med flera aktörer då det 

har ett stort krävande ansvar gentemot skattebetalarna i Kanada. Rådet är ärlig med 

att skattepengarna måste nås till den mest lämpligaste forskningen och att resultaten 
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inkorporeras i den offentliga hälsosjukvården på ett effektivt sätt (intervju med Di 

Ruggiero, IPPH, CIHR i Tillväxtanalys, 2015). 

4.2 England  

I Storbritannien finns sju forskningsråd finansierade av regeringen. Dessa har teck-

nat ett partnerskap med namnet, Research Council UK, och strävar att förbättra 

forskningsområden (Tillväxtanalys. 2015).  

 Ett av dessa är Medical Research Council (MRC) och har precis som de andra 

råden stor frihet när det gäller kommunikation av forskningsresultat. Rådet leder en 

föränderlig verksamhet som snabbt kan justera riktning för sitt arbete. Man är nog-

grann med att kommunicera med relevanta intressenter för att identifiera kunskaps-

luckor, osv. (intervju med Gavin Malloch, MRC, i Tillväxtanalys, 2015). Vidare ef-

tersträvar MRC att skapa engagemang från sin omgivande allmänhet och använder 

sig av ett presskontor samt sociala medier för att få det att växa. Ännu viktigare bistår 

forskningsrådet diverse forskare att själva kommunicera sina resultat till allmän-

heten. MRC väljer också att hjälpa forskare med att ”förenkla” sina forskningsresul-

tat så att de är lättare att integrera för politiska beslutsfattare i policyer. Vice versa, 

förtydligar det brittiska forskningsrådet innehållet av policys för forskare (UKCRC, 

i.å; Tillväxtanalys, 2015). Därtill arrangerar MRC sessioner årligen där den brittiska 

allmänheten kan lyssna på vad forskningsrådet har åstadkommit och välkomnar 

medborgare att ställa upp i paneldebatter kring forskningen. MRC anser att det inte 

bara är viktigt att kommunicera forskningen på ett förståeligt vis för mottagarna, 

utan det måste också göras med ett starkt varumärke i ryggen. Detta för att allmän-

heten ska kunna våg lita på kommunicerad forskningsevidens. På så sätt krävs sam-

arbeten med varierande aktörer och intressenter för att sprida ny kunskap effektivt, 

och dessa kollaborationer menar rådet kan vara utmanande att ”sy ihop”. De brittiska 

forskningsråden och forskningsfinansiärerna är dock överens om att samverkan är 

avgörande för att kommunicera och identifiera nya forskningsområden. Dessa deltar 

därför aktivt i gemensamma paneler och plattformar för att förhindra dubbelarbete 

och för att utveckla olika kunskapsfält till mer kommersialiserade områden (Tillväx-

tanalys, 2015). 

4.3 Nederländerna  

I Nederländerna placeras den offentliga forskningsstrukturen inom forskningsrådet 

Netherlands Organization for Scientific Research (NWO).  NWO ansvarar för att 

utveckla och finansiera vetenskaplig forskning samt kommunicera dess resultat 

(NWO, 2019a). 

 Det nederländska forskningsrådets syn på kommunikation av samhällsrelevant 

forskning beskrivs vara seriös, och eftersträvar att allmänheten får tillgång till forsk-

ningsresultat. Exempelvis förväntas NWO:s kommunikationsavdelning underhålla 

webbsidor och webbinnehåll, arrangera event, vetenskapliga kommunikations- och 

informationsprojekt, uppehålla god kontakt med samarbetspartners samt allmänna 
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medier (NWO, 2019b). En intressant aspekt med nederländsk forskningskommuni-

kation är att forskningsrådet ombes av sin regering att publicera både lyckade och 

misslyckade forskningsstudier för att uppmuntra lärande och förbättringspotential (s. 

48, Ministry of Education, Culture and Science, i.å.). I Nederländerna finns en star-

kare uttalad praktisk nytta av forskning jämfört med andra länder, och på så sätt är 

NWO ambitiös med att kommunicera löpande om forskningsresultat mellan fors-

kare, brukare och slutanvändare. Dessutom riktar forskningsrådet stort fokus på upp-

startsfinansiering och matchnings-event där man låter testpaneler sprida forsknings-

resultat till tredjepartsorganisationer i landet. Då forskningen finansieras med skatte-

medel, eftersträvar rådet också att finansiera olika populärvetenskapliga tidskrifters 

och konferensers Open Access-möjligheter för allmänheten att ta det av (NWO, 

2019c). Därutöver erbjuder NWO egna vetenskapliga tidsskrifter som ”Hypothese” 

och ”Quest” gratis för nedladdning med både korta koncisa samt längre avancerade 

versioner på sin officiella webbsida (NWO, 2019d). 
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5. Förslag på kommunikationsstrategier 

I följande delkapitel rekommenderas relevanta kommunikationsstrategier till Formas 

att ta del av. Dessa är baserade på både svenska och internationella myndigheters 

rapporter om forskningskommunikation samt vetenskaplig forskning inom strate-

gisk kommunikation. Som tidigare nämndes, är det viktigt att Formas förstår forsk-

ningskommunikation i form av en komplex strategisk kommunikation bestående av 

olika sorters sociala processer och meningsskapande (Heide m.fl., 2019). Enkelt ut-

tryckt bör forskningsrådet därför tolka kommunikation som informationsspridning 

(linjär), dialog (dialogistisk) och kunskapsintegrering (systematisk) tillsammans 

med sina relevanta intressenter för att resultaten ska kunna användas framgångsrikt 

och för att bidra till att nå Agenda 2030. Följande strategier är uppbyggda på dessa 

tre former, och ska ses som komplement till varandra – det ena utesluter inte det 

andra.  

5.1 Strategier för framgångsrikt informationsspri-
dande 

Till att börja med är det av stor vikt att Formas fortsätter med att vara informerande 

i sin forskningskommunikation, dvs. en linjär överföring av kunskapsgivande bud-

skap till sina olika målgrupper – allt från forskarsamhället, beslutsfattare inom pri-

vat, ideell och offentlig sektor, journalister och massmedier. Detta eftersom SSM:s 

rapport visade på att forskningsfinansiärers målgrupper fortfarande föredrar tydlig 

information om aktuell forskning idag. Rent teoretiskt betyder det att vidhålla ett 

traditionellt transmissions-perspektiv av kommunikationen (Carey, 2009; Falkhei-

mer & Heide, 2018) där budskapet, som sändaren skickar iväg via kanaler till motta-

garen, bör förbli relativt oförändrad under processen. I dagsläget ser Formas ut att 

ligga bra till i förhållande till sina svenska konkurrenter med informerade digitala 

kanaler som en uppdaterad webbsida, en populärvetenskaplig tidning Extrakt, soci-

ala kanaler som Twitter, Instagram, LinkedIn och Facebook med korta budskap och 

fängslade visuella medel, osv. Det finns ändå stor förbättringspotential i hur forsk-

ningsfinansiären väljer att informera kring forskning i det digitala landskapet. För-

slagsvis bör Formas: 

 

• Förbättra tillgängligheten, sökbarheten och möjligheterna för nedladdning 

(till t.ex. pdf-format) av forskningen som har finansierats, finansieras idag, 

samt planeras att finansieras inom snar framtid. På www.formas.se finns 

dessvärre idag ingen tydlig uppdelning mellan ”utförd, ”pågående” samt 

”framtida” finansierade forskningsprojekt, och inte någon redogörelse (till 

skillnad från NWO i Nederländerna) för ”misslyckad finansierad forsk-

ning”. Det finns inte heller någon möjlighet att söka på årtal i t.ex. Formas 

projektkatalog.   

http://www.formas.se/
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• Erbjuda en engelsk e-version av den populärvetenskapliga tidningen Extrakt 

för att nå en bredare internationell ”icke-vetenskaplig” målgrupp och öka 

spridningen av forskningsresultaten. 

• Erbjuda längre e-versioner av de populärvetenskapliga artiklarna i Extrakt. 

Alternativt, erbjud likt Nederländska NWO, en ”kort” (dagens befintliga) 

samt en ”lång” (något mer avancerad och detaljerad) version av artiklarna.  

• Tillgängliggöra det senaste uppladdade videomaterialet eller befint-

liga/kommande videoströmningar av frukost, populärvetenskapliga, poli-

tiska möten och seminarium även på den officiella hemsidan (alltså inte bara 

på Youtube). Detta eftersom navet för Formas externa kommunikation fort-

farande är www.Formas.se. I mer detalj, kan miniatyrbilder på talarna eller 

diskussionsämnet placeras på startsidan. Alternativt, redigera och ladda upp 

enbart höjdpunkterna av mötena på hemsidan. I dagsläget är videomaterialet 

svårtillgängligt och isolerat. Menyn på Formas Youtube-kanal känns också 

ogenomtänkt. 

5.2 Strategier för effektiv dialog 

Vidare är det betydelsefullt att Formas fortsätter vara engagerad och medverkande i 

sin kommunikation med framförallt forskarsamhället, beslutsfattare, politiker, jour-

nalister och massmedier. Med andra ord, är det viktigt att forskningsrådet välkomnar 

sina målgrupper till både fysiska och digitala mötesplatser som i sin tur bygger på 

samverkan, förtroende och värdeskapande. Värdeskapande (Value co-creation på 

engelska) har blir allt vanligare i den moderna kommunikationsforskningen då om-

givande samhällen och målgrupper sägs besitta kollektiv vishet och innovativ karak-

tär (Kozinets, Hemetsberger & Schai, 2008). Genom att uppmuntra målgrupper att 

delta och kommunicera kring olika forskningsprojekt, genom två-vägskommunikat-

ion, växer i sin tur deras engagemang och motivationen för kunskapen. Som en kon-

sekvens av detta blir forskningen demokratiserad, ledarskapet delas, samtidigt som 

samhället blir mer dialogistisk (Rock, McGuire & Rogers, 2018). I dagsläget ser For-

mas även här ut att ligga stabilt till i förhållande till sina svenska konkurrenter med 

dialogistiska digitala kanaler, tidningen Extrakt bestående av kommentarsfält, samt 

dialogmöten i olika former av workshops, webbinarier, seminarier, enkäter med lä-

rosäten och forskarsamhället, programkonferenser, olika slags frukost och populär-

vetenskapliga möten i t.ex. Almedalen, osv. Dock kan följande strategier stärka For-

mas värdeskapande av forskningskommunikationen ytterligare digitalt: 

 

• Förbättra möjligheterna till dialog med författarna eller forskarna bakom ve-

tenskapen i tidningen Extrakt – likt Brittiska MRC:s strategi där forskarna 

själva kan utveckla sina resultat för vetgiriga målgrupper. Trots att man kan 

kommentera en artikel undertill, saknas direkta kontaktuppgifter (t.ex. e-

mail) till de olika artikelförfattarna och de benämnda forskarna. På så sätt 

förhindras sannolikt möjligheten att lämna djupare och betydande feedback, 

kommentarer, utbyte åsikter och idéer till specifika författare och forskare 

http://www.formas.se/
http://www.formas.se/
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digitalt. Att lämna den offentligt i kommentarsfältet kan möjligen kännas 

främmande eller opersonligt för vissa.  

• Implementera en pop-up chatt på www.Formas.se vid frågor och idéer för 

att komplettera kontaktuppgifterna längst ner vid ”Kontakta oss”. Ifall For-

mas initierar en tvåvägskommunikation med alternativfrågor först – t.ex. 

”Hur kan vi hjälper er?” eller ”Har du frågor om Formas finansierade forsk-

ning?” – är sannolikheten troligen större att besökare kommunicerar lättare, 

känner sig engagerade och delar sin vishet.     

5.3 Strategier för lönsam kunskapsintegrering 

Slutligen är det viktigt Formas integrerar kunskapen av all finansierad forskning med 

sina målgrupper i sin kommunikation så att den kommer till nytta. Den är inte över-

raskande att den här tolkningen är mest utmanande att hantera rent praktiskt. I teorin 

betyder det att man ser kommunikation utifrån ett rituellt perspektiv (Carey, 2009; 

Falkheimer & Heide, 2018, 2007) där budskapet är meningsfullt och där det inte finns 

som i transmissionsperspektivet en statisk, korrekt eller objektiv verklighet. Istället 

är det genom språket och kommunikationen mellan deltagare med t.ex. profession-

ella, akademiska, kulturella, nationella, erfarenheter som gör det möjligt att hålla 

systematisk samman en gemenskap och förstå logiken bakom forskningsresultatet 

(Carey, 2009; Falkheimer & Heide, 2018, 2007). Perspektivet tangerar konceptet me-

ningsskapande (sensemaking på engelska) utvecklat av forskaren Karl E. Weick 

(1995) som handlar om att omgivningen och tillvaron ska upplevas som meningsfull. 

Konceptet involverar alltså de sociala processerna forskningsrådet Formas har med 

sina relevanta intressenter. Dessa växer fram genom att Formas och t.ex. forskar-

samhället, politiker, beslutsfattare, journalister och massmedier tillsammans använ-

der sina tidigare erfarenheter som tolkningsramar för att finna en gemensam mening 

och nå en ömsesidig integrerad förståelse (Falkheimer & Heide, 2007). Idag ser For-

mas ut att arbeta relativt väl med att integrerar kunskapen av sin finansierad forsk-

ning digitalt jämfört med sina svenska konkurrenter, men följande strategier kan vi-

dareutveckla det starkare: 

 

• Kräva starkare kommunikativ närvaro (t.ex.  utveckla tidsplaner) av de fi-

nansierade forskarna genom hela forskningsprocessen – likt Fortes krav vid 

ansökan av forskningsmedel – och be dessa återkoppla till Formas kontinu-

erligt både digitalt och ansikte-mot-ansikte. Genom att integrera målgrupper 

som finansierade forskare t.ex. med beslutsfattare eller journalister ti-

digt med tydlig kommunikation – som Forte, SSM, CIHR och MRC – för-

står man meningen med forskningen enklare (inte bara resultatet). Den so-

ciala processen känns på så sätt då också mer naturlig och dynamisk.  

• Bejaka komplexiteten av kommunikationen med målgrupperna – likt SSM:s 

benämnda citat ”Värdet står i förhållande till vad man vill uppnå och vilka 

som är inblandade i processen” (s.26, Runebjörk, 2016). Varje relevant mål-

grupp som Formas kommunicerar forskningsresultat med, vare sig det hand-

lar om en beslutsfattare, forskare, journalist eller vetgirig allmänhet, osv., 

http://www.formas.se/
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kräver sannolikt en viss anpassad ton, längd, ordval och huvudpoäng i språ-

ket. Välkomna därför deras komplexa identiteter i det integrerade ”ekosy-

stemet”, lär känna dem bättre och anpassa de kommunikativa kraven följakt-

ligen. Eftersträva dock konsistens i budskapen. Se dessutom till att målgrup-

perna känner sig bekväma i de fysiska och digitala mötesplatserna och mil-

jöerna genom att fortsätta arrangera olika typer av formella, informella och 

praktiska forskarseminarier, webbinarier, aktiviteter, luncher och presentat-

ioner under hela forskningsprocessen. Under dessa kan det vara betydelse-

fullt att lyfta fram ”Formas – ett forskningsråd för hållbar utveckling” tyd-

ligare visuellt som ett varumärke under sessionerna för att stärka kredibili-

teten – likt Brittiska MRC. Ifall komplexiteten mellan kommunikation och 

identitet bejakas kan betydelsefulla samarbeten forskare, myndigheter, bru-

kare och praktiker emellan bli tätare och forskningsresultaten förstås en-

klare.   
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6. Slutsatser – mot kommunikationslogiken 

I denna rapport har vi visat att forskningskommunikation oftast, outtalat, utgår från 

transmissionssynen på kommunikation. Den innebär alltså att det läggs för stor ton-

vikt på att sprida information och vissa budskap. Det medför att de mesta av resur-

serna läggs på att ”få ut” informationen till mottagarna. Vi kan här tala om att forsk-

ningskommunikation följer en medielogik – att sprida information blir det viktigaste. 

Dock är det mycket oklart vilken effekt denna information har på mottagarna. Det är 

också medielogiken som styr många kommunikatörers arbete i organisationer. Kom-

munikatörerna tenderar att i största utsträckning se till att sprida information genom 

olika medier och sedan hålla tummarna för att det ger någon effekt. 

 I modern forskning om strategisk kommunikation understryks att kommunikatö-

rer måste lämna medielogiken och gå över till en kommunikationslogik (Heide, m.fl. 

2019). Detta gäller även för forskningskommunikationen. Det är dags att lämna den 

traditionella medielogiken vars praktik medför att ännu mer information distribueras 

ut till mottagare. I dagens moderna samhälle är ett stort problem det informations-

överflöde som existerar, och människor behöver hjälp att sortera och framför allt att 

tolka informationen.  

 Om kommunikationslogiken styr hur vi förstår och arbetar med forskningskom-

munikation medför det en annan förståelse av kommunikationsprocessen. Då kan 

inte forskningskommunikationen ske efter det att ett forskningsprojekt har genom-

förts, utan under hela processen – från början till slut. Detta innebär inte att den en-

skilde forskaren eller finansiären ska kommunicera med alla tänkbara mottagare utan 

med vissa särskilt utvalda grupper. Fokus är då på relationsskapande och kontinuer-

lig dialog. I många fall kan även forskaren tillsammans med behovsägare och intres-

senter samskapa nya kunskaper, och det förutsätter i sin tur dialog. Med hjälp av 

sociala medier finns det stora möjligheter att i forskningskommunikationen har dia-

log med ett stort antal intressenter. Med kommunikationslogiken ingår också en för-

ståelse för att forskningskommunikation inte endast handlar om att tala om något 

eller föra ut information, utan att även lyssna på intressenterna. 

 Kommunikationslogiken medför också ett förändrat arbetssätt för de kommuni-

katörer som arbetar med forskningskommunikation. Det traditionella arbetssättet för 

kommunikatörerna är att sprida information om forskning eller att hjälpa forskarna 

med att få ut resultaten till olika intressenter. Med kommunikationslogiken behöver 

kommunikatörerna i större utsträckning arbeta konsultativt och stödjande och på så 

sätt regissera forskningskommunikationen. Ett gott exempel på att arbeta i enlighet 

med kommunikationslogiken är Formas kommunikationsutlysningar. De ger förut-

sättningar för en rad olika aktörer att använda forskningsresultat integrerat i sitt ar-

bete. På sikt skulle Formas även kunna erbjuda särskilt riktade utlysningar som upp-

muntrar lärosäten att tillsammans med professionella kommunikatörer skapa mötes-

platser för samskapande genom hela forskningsprocessen. Detta för att utveckla och 

utforska formerna för forskningskommunikation och bidra till att lösa samhällsut-

maningar med stöd av evidensbaserad kunskap och forskningsresultat. 
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