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DISPOSISJON 

Hvem er vi? 
Hvorfor formidle? 
Hvordan formidle? 
 



HVA ER SALMONVIEW? 

Overbygning av oppdrettsmedia på 3 språk – norsk, engelsk, spansk 
 
Blad og nett 
 
9 heltidsansatte redaksjonelle med arbeidere i Norge (4), Chile (3), Skottland (1), 
Canada (1),  som fokuserer på laks og formidler fagstoff og nyheter 
 
 



NORSK FISKEOPPDRETT 

Norsk Fiskeoppdrett – stiftet for å formidle forskning i 1976 
 
15 utgaver per år 
  
11 ordinære  + 4 utgaver av NFExpert 100% dedikert til formidling av fagstoff 
 
Til sammen nær 1000 sider per år 
 
Av de 1000 er ca 600 sider fagartikler – 100 stk. 
 



NORSK FISKEOPPDRETT – KYST.NO 

Samarbeider med alle de viktige forskningsinstitusjonene 
  
Fagstoff i nyhetene: Kyst.no publiserer ca 3000 nyhetsartikler 
årlig  - prioriterer fagstoff 
  
Dette bare i Norge.  I tillegg kommer det vi produserer i og fra 
Chile, Skottland og Canada 
  
 



FORSKNINGS- 
FORMIDLING 

Forskningsformidling (definisjon) er å kommunisere innsikter, arbeidsmåter og 
holdninger fra spesialisert vitenskap til personer utenfor faget 
 
Tidligere var det vanligere å bruke ordet folkeopplysning 
 
Forskningsformidling skal ved siden av forskning og utdanning være én av tre 
kjerneaktiviteter ved norske universiteter og høyskoler, jfr «Universitets og høyskoleloven» 
 



MYE Å GÅ PÅ 

NTNU foretok en gjennomgang av alle populærvitenskapelige bidrag (innslag i media, 
tidsskriftartikler, foredrag, bøker og utstillinger) i 2007.  
 
Der fant man ut at kun 16 prosent av forskerne stod for all formidling fra universitetet.  
 
Mer enn åtte av ti forskere (84 prosent) forholdt seg tause i offentligheten  

(magma.no) 
 



FORMIDLING EN SUKSESSFAKTOR 

I laksenæringen har det siden oppstarten vært en tett kontakt 
mellom forskning og næring. 
 
Har vært en av suksessfaktorene i det norske lakseeventyret. 
Norsk Fiskeoppdrett vært sentral i den formidlingen. 
  
Vi ser at kompetansesammensetningen i næringen har endre seg 
over tid: Flere med fagutdanning og høyere utdanning 
 
Summen av dette er bedre forutsetninger for å ta imot kunnskapen 
og omsette den til praktisk handling 
 



TI RÅD FOR FORSKNINGSFORMIDLING 

Fagsjef forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI,  Audun Farbrot, har 
utviklet en tipunkts sjekkliste for forskere som ønsker å formidle sin forskning. Jeg 
har modifisert den lett.  
 



TI RÅD FOR FORSKNINGS-
FORMIDLING 

1. Definer målgruppe(r). Ha en klar oppfatning om hvem du henvender deg til. Forsøk 
å leve deg inn i leserens situasjon.  
  
2. Relevans og nyhetsverdi. Vis sammenheng med aktuelle problemstillinger. Sett 
søkelyset på praktisk anvendelse. 
  
3. Tittel som fenger. Bruk tid på å finne den gode, interessevekkende tittelen! Du skal 
vinne kampen om oppmerksomhet. 
 



TI RÅD FOR FORSKNINGSFORMIDLING 

4. Start med hovedpoenget. Ikke gjem bort gullkornet!  
    Gå rett på sak! 
  
5. Prøv å overraske. Vekk nysgjerrigheten! Forsøk å utfordre 
    gjeldende kunnskap/oppfatning. Slå hull på myter 
  
6. Skriv for leseren. …ikke til kollegene, Forskningsrådet, rektor osv.  
 



TI RÅD FOR FORSKNINGS-
FORMIDLING 

7. Bruk eksempler. Finn frem til gode eksempler som kan illustrere betydningen av 
forskningsresultatene. 
  
8. Be om kommentarer. Få gjerne en kollega til å gi deg forslag til forbedringer 
  
9. Velg kanal(er). Hvor og hvordan kan du best nå dine ønskede målgrupper? Tenk 
flere sjangere og kanaler. (nett – fagtidsskrift) Når du først har lagt ned mye arbeid i et 
tema, tenk flerbruk: foredrag, formidlingsartikkel til nettsider, nyhetsbrev, osv. 
 



TI RÅD FOR FORSKNINGSFORMIDLING 

10. Sett i gang!  
      Ikke utsett til roligere tider, de kommer aldri! 
 
 



FORSKNINGSFORMIDLING 

Takk for oppmerksomheten! 
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