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Forord 
 

Denne rapporten gir en sluttvurdering av 

prosjektet Helsefremende lokalsamfunn som 

pågikk i Østfoldkommunene Marker, Trøgstad, 

Sarpsborg og Fredrikstad fra 2015 til 2018. 

Prosjektet i Østfold var et samarbeid mellom 

Østfold fylkeskommune, Høgskolen i Østfold og 

de fire kommunene, og var en del 

av utviklingsprosjektet Gode nærmiljø og 

lokalsamfunn som fremmer folkehelse 2015-

2018. Nasjonalt deltok åtte fylkeskommuner, 

sju høgskoler/universitet og 40 kommuner, 

samt statlige etater. Helsedirektoratet har 

bidratt med tilskuddsmidler for å belyse 

tematikken stedsutvikling og gode 

lokalsamfunn, livskvalitet og trivsel. 

Rapporten kommer i tillegg til sluttrapporter 

fra de enkelte kommunene, samt en nasjonal 

idebank der eksempler på prosjekter har blitt 

publisert. Denne rapporten kommer derfor 

ikke til å handle om ulike måter å jobbe lokalt 

på eller de konkrete prosjektene kommunene 

har jobbet med siden dette er publisert andre 

steder. 

Rapporten tar derimot for seg erfaringene 

kommunene har gjort seg med å jobbe i et 

nasjonalt prosjekter basert på intervjuer med 

alle kommunene som deltok. Den ser på 

hvordan kommunene har opplevd å jobbe i 

nettverk med hverandre og med 

fylkeskommunen og akademia. Den ser på 

erfaringer med å teste ut kvalitative 

tilnærminger og det å la seg inspirere av 

forskningsmetode. Den ser på det krysspresset 

kommunene står i når slike prosjekter skal 

gjennomføres, med ulike forventninger fra 

eksterne aktører, interne kollegaer og ikke 

minst befolkningen i kommunen de jobber i. 

 

 

 

Metode 
 

Rapporten er primært basert på intervjuer med 

representanter for kommunene som har 

deltatt i prosjektet. Kommunene er 

anonymisert i rapporten. Sitater fra 

intervjuene er tatt med i rapporten og satt i 

gule rammer. 

For lesbarhetens skyld er rapporten ikke 

skrevet som en forskningsrapport med 

referanser. Den er også skrevet deskriptivt, tett 

på kommunenes egne opplevelser, med 

begrensede teoretiske og analytiske deler. I 

siste del av rapporten introduseres noe teori, 

for å belyse et tema som har vært sentralt 

gjennom hele prosjekter. Her har vi også tillatt 

oss å bruke noen få referanser.  
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Forventninger i forkant av 

prosjektet 
Under intervjuene som ligger til grunn for 

denne rapporten ble alle deltakerne fra 

kommunen spurt om hvilke forventninger de 

hadde til prosjektet før oppstart og i de tidligste 

fasene av prosjektet. De ble også spurt om 

disse forventningene ble oppfylt. På de 

følgende sidene oppsummeres 

hovedinnholdet i svarene disse spørsmålene 

gav.  

Det er en viktig tilbakemelding at flere av 

kommunene forteller at beslutningen om å 

søke om å få delta i prosjektet ble tatt nokså 

raskt, og at forventningene før man søkte ikke 

var så gjennomtenkt. Likevel lagde man seg 

noen forventninger i de første fasene av 

prosjektet. 

Lite byråkrati 
En gjennomgående tilbakemelding fra 

intervjuene med deltakerne fra kommunen er 

at det var en klar forventning om at prosjektet 

skulle være preget av det en av dem omtalte 

som «lite byråkrati». Under intervjuene brukte 

de ulike ord når de fortalte om dette, men det 

var gjennomgående at man mener å ha fått 

signaler om at det skulle være lite rapportering 

knyttet til prosjektet. Dette var videre knyttet 

til at prosjektet i stor grad skulle handle om å 

få være kreativ og teste ut ulike måter å jobbe 

på i kommunen. Kommunene mente at en for 

stor rapporteringsbyrde for det første ville 

stjele tid som heller kunne brukes på å prøve ut 

ulike arbeidsmetoder. For det andre ville 

vissheten om at man måtte rapportere 

systematisk føre til at man i mindre grad turte 

å være kreativ og nysgjerrig i prosjektet. Om 

man visste at man måtte redegjøre for både 

planer og resultater er sjansen større for at 

man velger trygge og forutsigbare veier mot 

målet, heller enn å prøve ut nye 

arbeidsmetoder. 

I intervjuene er det delte meninger om 

forventningen om lite rapportering ble 

innfridd. Noen er svært tydelige på at den ikke 

ble det, men at den derimot var omfattende og 

tidkrevende. De som har dette synspunktet 

forteller at det opplevdes som særlig 

utfordrende at rapporteringsbyrden kom 

overraskende. Siden man ikke hadde forventet 

en slik rapporteringsbyrde hadde man ikke 

rigget prosjektene for å håndtere den. Man 

hadde ikke satt av tid, og man hadde tillatt seg 

å være prøvende og eksplorativ uten å tenke så 

mye på at man skulle rapportere mot slutten av 

prosjektet.  

Et litt motstridende syn som kom frem i andre 

intervjuer var at rapporteringsmengden ikke 

var for stor, men derimot som forventet. Dette 

synet er ledsaget av en holdning om at når man 

forvalter offentlige penger så må man tåle å 

rapportere på hva man har gjort. Det ligger 

også et element av læring i det å rapportere 

systematisk. Å skriftliggjøre erfaringene sine og 

formulere hva man har gjort og lært er i seg selv 

noe som fører til refleksjon og læring. 

 

Prosjektet var lansert som «lett 

dokumentmessig». Men det var 

det ikke. «Her skal dere få 

mulighet til å prøve og feile, og 

teste», ble det sagt. Men da vi 

kom i mål skulle vi rapportere 

på resultater.  

Vi skrev søknaden i løpet av fire 

dager før sommerferien. Vi 

jobbet for lite systematisk i de 

tidlige fasene. Du hopper på en 

mulighet men må forholde deg 

til søknaden som ble skrevet 

fort. «Men det var jo dette dere 

søkte på» får vi jo høre, og det 

forstår vi jo. 
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Samarbeid med akademia 
En annen forventning som gikk igjen i 

intervjuene var at prosjektet skulle føre til et 

samarbeid med akademia. Ved prosjektstart 

var prosjektdeltakerne usikre på hva et slikt 

samarbeid skulle omhandle, og det var også 

stor variasjon i hvordan de i forkant av 

prosjektet så for seg at et slikt samarbeid ville 

være, både i omfang og tematisk. En 

gjennomgående forventning var imidlertid at 

kommunene så for seg at akademia ville drive 

opplæring og veiledning, samt å gi 

tilbakemelding på prosjektene de 

gjennomførte. 

Det er stor variasjon i hvordan kommunene ser 

på samsvar mellom forventninger ved 

prosjektstart og hvordan prosjektet faktisk ble 

når det gjelder samarbeid med akademia. 

Noen forteller at samarbeidet ble mye mer 

omfattende enn de hadde sett for seg, andre 

mener det ble omtrent som forventet. 

Uavhengig av dette forteller alle kommunene 

at de er fornøyd med samarbeidet, og legger 

særlig vekt på tett oppfølging fra den lokale 

UH-institusjonen. Den tette oppfølgingen ble 

muliggjort ved at fylkeskommunen lagde en 

avtale med den lokale UH-institusjonen der en 

dedikert fagperson fulgte prosjektet gjennom 

hele perioden. 

Det som går igjen fra de ulike deltakerne er at 

de satte pris på å bruke den lokale UH-

representanten som samtalepartner og 

veileder i prosjektene. Det å ha noen man kan 

kontakte på mail eller telefon om man lurer på 

småting, eller be om et møte når man skal ta et 

større valg blir nevnt i intervjuene som 

verdifullt. Graden av utprøving og nyskaping i 

prosjektet som igjen har ført til at kommunene 

noen ganger har vært usikre på veien videre, 

gjorde at samtaler og veiledning ble særlig 

nyttig.  

 

Støtte til våre prosjekter 
En tredje forventning som prosjetdeltakerne 

hadde før prosjektstart var at det skulle være 

mulig å passe prosjektene inn i allerede 

pågående satsninger i egen kommune. Selv om 

denne forventningen gikk igjen, var det 

variasjon i hva dette betydde for den enkelte 

deltaker. Det kunne være alt fra at prosjektet 

skulle adressere noe som allerede var 

identifisert som et utfordringsområde eller 

som et ønske om en satsing, til at prosjektet ble 

en integrert del av et allerede igangsatt 

overordnet prosjekt.  

Det er ingen tegn i intervjuene på at 

prosjektdeltakerne mener de ikke har fått gjøre 

sine prosjekter. Det er likevel varierende 

hvordan de ulike kommunene mener denne 

forventningen har blitt innfridd. Det kan virke 

som at dette er et resultat av hvilke prosjekter 

kommunene valgte å gjøre, og om de har 

koblet seg på allerede eksisterende, mer 

overordnede prosjekter. 

 

Vi har hatt tid til å finne frem til 

noe som funker for oss, og vi 

har fått det til gjennom all 

feedbacken vi har fått fra 

Høgskolen i Østfold og fra 

fylkeskommunen. 
Da dette kom så vi en mulighet 

til å få realisert noe vi allerede 

ville gjøre. Vi hadde allerede 

snakka om kvalitative data. Vi 

hadde snakka om at vi så en del 

av det som skjedde i kommunen 

vår men ikke alt og trodde at 

kvalitative metoder ville hjelpe 

oss med å se bedre. 
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Kvalitative metoder 
Den siste forventningen som gikk igjen i 

intervjuene er også den tydeligste: 

Prosjektdeltakerne trodde kvalitative metoder 

kom til å spille en stor rolle i prosjektet. Det 

varierte imidlertid litt hva dette betydde for 

kommunene. Noen kommuner hadde ikke så 

mye kunnskap om kvalitative metoder fra før 

og forventet å lære både hva det er og hvordan 

det kan brukes. Andre hadde kunnskap både 

om bruksområde, forskningsdesign og 

metoder og gjorde en bevisst satsing på 

kvalitative tilnærminger ved å bli med på 

prosjektet, og forventet å få prøve ut metoder 

man allerede hadde en del kjennskap til. 

Både kommunene med kjennskap fra før og 

kommunene som hadde mindre kjennskap 

mener forventningene ble oppfylt i prosjektet. 

De som hadde kjennskap fra før fortalte at de 

har fått mye erfaring med å teste ut i praksis 

det de har kunnet en del teoretisk om. De har 

også satt pris på å kunne drøfte design og 

metode med det lokale UH-miljøet i et faglig 

fellesskap. Kommunene som hadde mindre 

kjennskap fra før forteller at de nå vet bedre 

hva kvalitative tilnærminger er og hva de kan 

brukes til, og til og med har fått avkreftet noen 

fordommer mot kvalitative data. 

En felles opplevelse for alle kommunene er at 

det å jobbe kvalitativt har tatt lenger tid enn 

man trodde, dette gjelder også for de 

kommunene som har hatt kjennskap til 

metodikken fra før. Særlig transkribering av 

intervjuer ble nevnt som krevende tidsmessig. 

For noen av kommunene har kravene til 

tidsbruk vært så voldsom at man vurderer om 

man i det hele tatt har ressurser til å benytte 

seg i særlig grad av kvalitative tilnærminger i 

fremtiden. I de tilfellene ser det også ut til at 

oppfatningen om at kvalitative tilnærminger er 

krevende spredt seg til hele 

kommuneorganisasjonen. 

 

Når det kommer til hvordan kvalitative 

metoder kan bidra til kunnskap om egen 

kommune er kommunene positive. De har sett 

for hvordan «tykke data» kan bidra til å forklare 

eller nyansere et kvantitativt materiale, og få 

mer kunnskap om hvordan menneskene i ulike 

deler av kommunen opplever hverdagen sin. 

Også her er det stor variasjon i hva som konkret 

har kommet fram avhengig av hvilke prosjekt 

kommunene har kjørt.  

 

Hvordan de kvalitative tilnærmingene har blitt 

mottatt i resten av kommuneorganisasjonen 

var også et tema i intervjuene. Her er 

kommunene nokså ulike. Noen forteller at 

kvalitative data alltid har blitt satt pris på, 

Kommune 1: 

Når vi reiser rundt i kommunen 

og viser fram funnene våre og 

kommer med sitater fra 

informanter så blir det masse 

engasjement! Men det å si «Vi 

driver med kvalitativ metode» 

så er det ingen respons. 

Kommune 2: 

Det er fortsatt vanskeligere å 

slå i bordet med kvalitative 

data. Det er vanskeligere å få 

gehør. Det oppleves ikke som 

harde fakta. Det er også en 

motstand i befolkningen. De vil 

ha harde tall. 

I den kommunale hverdagen er 

kvalitative metoder mer 

kostbart. Folk er redde for at 

det er mye jobb og at vi må 

bruke forskere for å få det til. 
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andre forteller at prosjektet har skapt mer 

aksept for kvalitative tilnærminger i andre 

deler av kommunen, mens noen forteller at det 

fortsatt er en del skepsis til hva kvalitative data 

egentlig kan bidra med, også etter prosjektet er 

gjennomført.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et nettverk av prosjekter 
Ett av premissene for nærmiljøprosjektet har 

vært at kommunene som var med i prosjektet 

skulle ha treffpunkter og se på muligheter for 

samarbeid, både nasjonalt og regionalt. Dette 

ble blant annet begrunnet i at prosjektet har 

dreid seg om læring og utprøving av nye 

metoder. Når nyskapings- og 

læringsperspektivet har vært såpass viktig, så 

man for seg at kommunene ville ha nytte av å 

drøfte de nyvunne erfaringene med andre. Det 

ble under hele prosjektfasen derfor lagt opp til 

treffpunkter, både nasjonalt og på fylkesnivå. I 

denne delen av rapporten tar vi for oss 

Østfoldkommunenes erfaringer med å jobbe 

med prosjektet i slike nettverk, med særlig 

fokus på om ambisjonen om å lære av 

hverandre har blitt oppfylt. 

Nasjonale treffpunkter 
De nasjonale treffpunktene som kommunene 

trekker frem i intervjuene er stort sett de 

regionale og nasjonale konferansene som har 

blitt arrangert. Konferansene har hatt inviterte 

eksterne foredragsholdere, men det har også 

vært innslag av bidrag fra UH-miljøene som har 

fulgt prosjektene, fra fylkeskommunene og fra 

prosjektkommunene selv.  

Kommunene gir nokså ulike tilbakemeldinger 

om nytten av de nasjonale treffene. Det er 

særlig det å høre om andres prosjekter der den 

opplevde nytten varierer veldig. Noen 

Kommune 1: 

Jeg lærer kjempemye av å høre 

om de andre prosjektene.  

Kommune 2: 

Det er litt bortkastet tid. Vi 

opererer i så ulike kontekster at 

det er lite poeng å høre om så 

konkrete prosjekter. 
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kommuner mener dette er svært interessant 

og lærerikt, andre mener det er mindre nyttig.  

Det alle kommunene er enige om er at det 

faglige påfyllet på de nasjonale konferansene 

er bra. Selv om ikke alle inviterte 

foredragsholdere får skryt er det enighet om at 

dyktige fagfolk som holder relevante foredrag 

gir sårt etterlengtet kontakt med eget fag. 

I noen av intervjuene ble det også nevnt at det 

å bygge nettverk med andre kommuner 

nasjonalt er nyttig. Dette gjelder særlig om 

man finner kommuner som er like seg selv, 

fordi de står i lignende utfordringer som det en 

selv gjør. 

 

Tidlig i prosjektet ble det arrangert en 

konferanse der kommunene ble invitert inn for 

å lære om ulike kvalitative metoder. De kunne 

delta på ulike sesjoner som gikk parallelt der 

mange ulike metodikker ble presentert. Denne 

konferansen har blitt mye diskutert i Østfold 

gjennom hele prosjektperioden og den ble 

også tema i intervjuene. Erfaringene 

kommunene har fra konferansen er svært 

delte. 

Noen mener konferansen var svært bra og at 

det å få konkret kunnskap om faktiske metoder 

var veldig nyttig å ha med seg i starten av 

prosjektet. Da kunne man velge hva man var 

interessert i, høre mer om metoden og se om 

det var noe man kunne teste ut i egen 

kommune. Man ble inspirert til å prøve ut 

metoder selv. Det eneste negative med 

konferansen ifølge dette synet var at man ikke 

fikk med seg alt, men var nødt til å velge 

mellom parallelle sesjoner. Siden alt var 

spennende burde alle få muligheten til å få 

med seg alt. 

Det andre synet som kom frem i intervjuene 

var nokså motsatt. Noen mente at metodene 

som ble presentert i for liten grad var 

kvalitetssikret. Når de testet ut metodene i 

egen kommune fungerte de dårlig. Det ble også 

fortalt at man ble overrasket over metoder 

som krevde at man bandt seg til kommersielle 

aktører. Disse aktørene hadde fått presentere 

metoden sin på konferansen, men det hadde 

ikke kommet tydelig frem at det kostet penger 

om man skulle klare å benytte seg av metoden. 

 

  

 

 

 

 

Det var bra for oss å høre og 

diskutere hvordan andre små 

kommuner jobber med 

prosjektet. Ikke bare i Østfold 

men også Ulsteinvik. Da er disse 

konferansene gode å ha for 

man får snakka med folk 

Kommune 1: 

Den konferansen der vi fikk 

presentert ulike metoder var 

virkelig inspirerende. 

Kommune 2: 

Det funka ikke i det hele tatt. 

Det ble en slags 

«kvalitetssikring» som ikke var 

helt bra. Når nasjonale aktører 

inviterer inn til slikt så sier de på 

en måte til kommunene at dette 

går vi god for. Det hadde de 

ikke grunnlag for. 
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Regionale treffpunkter 
I løpet av hele prosjektperioden har 

kommunene, fylkeskommunen og høgskolen 

hatt kontakt med hverandre. I Østfold har de 

viktigste formene for slik kontakt vært 

samlinger, selv om det også har vært kontakt i 

form av telefonsamtaler, epostutvekslinger og 

rapportering. Det har vært lite bruk av sosiale 

medier som kommunikasjonsform mellom 

kommunene i Østfold. Samlingene har både 

vært i form av lukkede halvdags- og 

heldagsseminarer der bare prosjektdeltakerne 

har deltatt, og mer åpne seminarer eller 

konferanser der prosjektdeltakerne åpent har 

delt erfaringene sine for publikum i Østfold. 

Samlingene har inneholdt alt fra 

presentasjoner om generelle tema som er 

relevant for prosjektene, informasjon om 

praktiske forhold rundt prosjektene og 

presentasjoner av konkrete prosjekter.  

I intervjuene med prosjektdeltakerne 

diskuterte vi erfaringene med å delta i en slik 

prosjektgruppe sammen med andre 

kommuner som jobber i det samme prosjektet: 

Noen som er i samme situasjon 

 

Alle kommunene forteller at de har hatt nytte 

av å bruke samlingene til å drøfte generelle 

problemstillinger knyttet til formalia ved 

prosjektgjennomføringen med de andre 

kommunene og med fylkeskommunen. Som 

nevnt tidligere i denne rapporten har det vært 

sider ved prosjektet der kommunene har vært 

usikre, for eksempel knyttet til at de har 

opplevd at forventningene om hva prosjektet 

skal inneholde har endret seg i løpet av 

prosjektperioden; det samme gjelder 

forventningen til rapportering. Det å høre at 

andre kommuner er like usikre som en selv gjør 

det lettere å håndtere usikkerheten. I tillegg 

kan man i fellesskap gjøre forsøk på å redusere 

usikkerheten, og gå for samme type løsninger. 

 

Hvordan gjør andre det? 
Slik som vi så når det gjaldt erfaringer fra de 

nasjonale konferansene har kommunene også 

regionalt nokså ulik oppfatning av hvor nyttig 

det er å få orienteringer om fremgang og status 

for hverandres prosjekter. Noen mener dette 

gir inspirasjon og læring, andre mener det er 

vanskelig å se direkte nytte av det siden alle 

prosjektene er ulike, og siden kommunene 

også er ulike. Dette gjelder både 

statusrapportene som ble gitt på de lukkede 

seminarene, på presentasjoner på åpne 

konferanser i Østfold og for presentasjoner av 

prosjekter på nasjonale konferanser.  

Drøfte hverandres prosjekter 
Kommunene er imidlertid enige i at det å høre 

på og delta i diskusjoner om egne og andres 

prosjekter er nyttig. Det at fylkeskommunen og 

høgskolen også har deltatt i disse diskusjonene 

fremheves som en styrke. Noen er opptatt av 

at disse diskusjonene fører til at man blir sett 

og får støtte for det man prøver å få til, andre 

at kvaliteten og integriteten blir høyere. 

Kommunene er også enige om at prosjektets 

krav om å ha med en representant for det 

lokale UH-miljøet har vært en styrke for 

prosjektet. Flere forteller at de står tryggere i 

det å tørre å bruke kvalitative data.  

 

 

Gjennom nettverket og 

prosjektet får vi kontakt med 

faget vårt og det er så viktig. 

Det er en anledning for 

kommunen til å ha kontakt med 

lokale forskere og andre fagfolk 

i andre kommuner. 

Engasjementet for kvalitative 

metoder har smitta over. 



  

ERFARINGER FRA PROSJEKTET HELSEFREMMENDE LOKALSAMFUNN 10 

 

Forskning og forvaltning 
Ett av elementene som prosjektdeltakerne har 

funnet det interessant å drøfte underveis i 

prosjektet er de ulike rollene kommunene har 

stått i underveis, og særlig de ulike 

forventningene rollene har ført med seg. Etter 

hvert som prosjektet skred frem opplevde 

kommunene det som til dels frustrerende å 

måtte håndtere motstridende krav. Disse 

kravene kom delvis utenfra, fra oppdragsgivere 

som helsedirektoratet, fra fylkeskommunen og 

det lokale UH-miljøet, fra sin egen 

profesjonsidentitet og ikke minst fra 

kommuneorganisasjonen. Men de kom også 

fra ulike og delvis motstridende ambisjoner 

som prosjektdeltakerne selv hadde til 

prosjekter. 

I arbeidet i nettverket i Østfold har vi lagt mye 

vekt på å prøve å rydde i disse forventningene 

og ambisjonene. Vi forsøkte å løse dette 

gjennom å se på om de kunne beskrives som 

ulike roller prosjektdeltakerne har hatt i 

prosjektet, og ved å gi disse rollene navn og 

beskrivelser. Dette har kommet gradvis på 

plass, etter en del prøving og feiling og 

diskusjoner mellom prosjektdeltakerne, 

fylkeskommunen og det lokale UH-miljøet. Vi 

har også lent oss på organisasjonsteori og 

forskning for å finne beskrivelser som gav 

mening for prosjektdeltakerne.  

Et stykke ut i prosjektperioden kom vi i land 

med et oppsett som både prosjektdeltakerne 

kjente seg igjen i og som man også kan finne 

igjen i teori. De ulike rollene har vi kalt 

forskning, forvaltning og omdømmebygging. 

Når disse beskrivelsene av de ulike rollene kom 

på plass ble frustrasjonen betydelig redusert. 

Prosjektdeltakerne opplevde at det var lettere 

å stå i krysspresset når de fikk aksept for at det 

var naturlig at det de sto i faktisk er et 

krysspress mellom ikke-kompatible 

forventninger. Det er ikke slik at det er umulig 

å kombinere de ulike rollene, og med kunnskap 

om og oversikt over de ulike forventningene er 

det lettere å ta informerte valg og forstå hva 

man prioriterer/prioriterer bort når man velger 

som man gjør. De ulike rollebeskrivelsene, 

rolleforventninger og motsetningene mellom 

dem kan være relevante å ha kunnskap om og 

reflektere over for andre som står i lignende 

krysspress, både fra kommunal sektor, fra 

fylkeskommune/direktorat og fra akademia.  

På de neste sidene skal vi gå i detalj på de tre 

ulike rollene som ble definert i prosjektet, og se 

litt på hvilke forventninger som er knyttet til 

dem, og hvorfor de ikke alltid er kompatible. 

 

Forskerrollen - CUDOS 
I prosjektet har det vært en forventning om at 

prosjektkommunene skulle prøve ut kvalitative 

tilnærminger for å opparbeide bredere 

kunnskap om folkehelsetilstanden i egen 

kommune og befolkning. I løpet av 

prosjektperioden ble dette nokså raskt omsatt 

i et ønske om å teste ut ulike kvalitative 

metoder, og etter hvert også diskusjoner om 

forskningsdesign og hvilke konsekvenser 

metodevalg har for datas bruksområder. 

Mange ulike sider av det som kan kalles en 

forskerrolle ble etter hvert diskutert, og 

kommunene opplevde noen av kravene som 

krevende og i konflikt med andre roller de også 

må fylle. 

For å prøve å få grep om hva denne 

forskerrollen består i har vi benyttet oss av et 

sett normer som ble utviklet av den 

amerikanske sosiologen Robert Merton i 1942 

(Merton, 1973). Merton ønsket å beskrive den 

normative strukturen til vitenskapen, og 

formulerte fire (senere fem) normer som er 

styrende for forskningen. Disse er Communism, 

Universalism, Disinterestedness og Organized 

Scepticism, forkortet CUDOS. Selv om det er 75 

år siden Merton formulerte sine normer, er de 

fortsatt relevante for forskere i dag (Ese 2019; 

Hasselberg, 2012; Panofsky, 2010), noe som vi 

for eksempel kan se ved at de er viet stor plass 

når forskere formulerer sine etiske 

retningslinjer (CODEX, 2017; Kaiser, 2015). 
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 Den første normen Merton beskriver 

er communism. Dette er et krav om at 

forskningen skal være allemannseie og 

at den kunnskapen som forskningen 

finner frem til skal gjøres offentlig 

tilgjengelig. 

 Den andre normen er universalism. 

Denne normen slår fast at ingen skal ha 

fortrinnsrett til vitenskap. Alle skal 

kunne få fremstille sine forskningsfunn 

så lenge de kan redegjøre for metoder, 

forskningsdesign og teori på en måte 

som tilfredsstiller vitenskapens krav. 

 Den tredje normen er 

disinterestedness. Normen slår fast at 

forskningen skal være nøytral og 

uavhengig – uten interesser i 

forskningsobjektet. 

 Mertons fjerde norm er organized 

scepticism. Denne normen slår fast at 

man organisert og systematisk skal 

kritisere vitenskapelig kunnskap, 

gjennom organisert skepsis til alle 

påstander. Vitenskapen er full av slik 

organisert skepsis og man ser det 

overalt der forskere møtes, gjennom 

forsvar av avhandlinger, at man legger 

frem og kritiserer hverandres funn på 

konferanser og kritisk fagfellevurderer 

hverandres tekster før de kan 

publiseres. 

CUDOS-normene har blitt utsatt for mye debatt 

og kritikk helt siden de var skrevet og frem til i 

dag (som seg hør og bør, siden Mertons siste 

norm organized scepticism insisterer på det), 

men vi går ikke inn i en diskusjon om kritikken 

her. De som er interessert kan oppsøke for 

eksempel Ziman (2000) eller Hasselberg 

(2012). Vi vil likevel kort nevne at det finnes 

mange eksempler på at forskere ikke følger 

CUDOS-normene, og også på at 

organisasjonene forskere jobber i ikke legger til 

rette for at normene blir fulgt. Likevel fant vi 

underveis i prosjektet at normene var nyttige 

for å sette ord på rollekonflikten 

prosjektdeltakerne sto i. 

Forvalterrollen 
I kommunen finnes det en forventning om at 

man skal innta det vi i prosjektgruppa endte 

opp med å omtale som forvalterrollen. 

Forvalterrollen er basert på beskrivelser særlig 

fra de kommunalt ansatte. 

Rolleforventningene til forvalterrollen er 

knyttet til karakteristikker ved 

kommuneorganisasjonen. Kommunen er en 

demokratisk organisasjon der lojalitet til 

vedtak i kommunestyret er styrende. I tillegg til 

lojalitet til demokratiske vedtak er det også 

stor grad av lojalitet til de byråkratiske 

hierarkiske strukturene, der noen (som 

rådmann eller kommunalsjef) bestemmer, og 

de andre følger det som har blitt bestemt. 

I tillegg til å være opptatt av lojalitet til de 

byråkratiske hierarkiske strukturene var også 

representantene fra kommunene opptatt av 

lojalitet til befolkningen. Det å ha som mål for 

sine handlinger at kommunen skal være god for 

innbyggerne var viktig for de kommunalt 

ansatte. Som vi skal komme til så vi at ikke 

heller dette rollekravet var helt kompatibelt 

med kravene fra forskerrollen. 

 

 

 

 

 

 

Vi kan ikke bare løpe en retning 

for så å se at det var feil. Vi må 

passe på befolkningen vår. Vi 

skal være den gode og trygge 

far og mor, ikke den gærne 

kusina som kjører bilen ut på 

isen for å se om den holder. 
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Omdømmebyggerrollen 
I tillegg til forskerrollen og forvalterrollen var 

det en tredje rolle vi diskuterte i 

prosjektperioden: omdømmebyggerrollen. 

Rollen har noen klare likhetstrekk med 

forvalterrollen, men også noen ulikheter. 

Kontroll på omdømmet er en viktig forventning 

for omdømmebyggerrollen. I 

omdømmebyggerrollen ligger det en 

forventning om at hvis man skal skape en 

attraktiv og god kommune er det viktig å ha et 

godt omdømme. Omdømmet blir således noe 

man kan styre og kontrollere, og det er derfor 

også viktig at kommunen tar kontroll på 

kommunikasjonen med omverdenen, for 

eksempel gjennom kommunikasjonsansvarlige 

og kommunikasjons- og omdømmestrategier. 

Man forplikter seg til en omdømmestrategi 

som er bestemt innenfor det byråkratiske 

hierarkiet, gjerne med krav om 

«framsnakking». Baksiden av en slik strategi er 

at den kan gjøre både kritikk og varsling 

vanskelig. I tillegg legger den begrensninger på 

hva man faktisk kan formidle av kunnskap om 

egen kommune. Som vi skal se i drøftingen 

under er det noen motsetninger mellom 

forskerrollen og omdømmebyggerrollen. 

 

 

 

 

 

 

CUDOS-normene i prosjektet 
Ved prosjektstart var det som forventet det 

lokale UH-miljøet representerte CUDOS-

normene inn i prosjektet, og etter hvert som 

prosjektet utviklet seg ble det tydeligere at ikke 

alle CUDOS-normene er like lette å kombinere 

med kravene i den kommunal hverdagen. 

Normen communism krever at all kunnskap 

man får frem når man driver med forskning skal 

publiseres og formidles til omverdenen. En 

konsekvens av denne normen var for eksempel 

at representanten fra UH-miljøet var opptatt av 

at kunnskapen som kom frem i prosjektet 

skulle inkluderes og kommuniseres ut. Dette 

skulle også gjelde informasjon som gjorde at 

kommunen kom i et dårlig lys, som for 

eksempel at kommunen ikke har gjort en 

optimal jobb eller forhold som gjør at 

kommunen ser lite attraktiv ut. Likeledes var 

det en viktig forutsetning at man ikke skulle 

bedrive «cherry picking», som betyr å 

fremheve deler av et resultat uten å ta med 

andre deler av det samme resultatet, for å få 

noe til å fremstå som mer positivt enn det er 

grunnlag for.  

Oppsummert kan vi si at det for UH-

representanten var viktig at all kunnskap som 

prosjektet ble formidlet så sant som mulig, 

uavhengig av hvordan kommunen eller 

prosjektet ville fremstå som et resultat av å 

formidle det. 

 

 

Men det hadde vært så bra å 

stå på det konferansehotellet 

på Gardermoen å fortelle om et 

prosjekt som virkelig var bra, 

som fikk til alt det prøvde på og 

som kunne vise til strålende 

resultater. 

Hvis de finner noe ufordelaktig 

for kommunen – det er ikke vi 

veldig glade for at blir sagt. 

Men vi kan ikke sette munnkurv 

på forskere. 
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Kravet om at all informasjon skal publiseres 

viste seg å være vanskelig å håndtere i den 

kommunale hverdagen. Ett eksempel er at i 

kommunen er det en forventning knyttet til 

omdømmebyggerrollen som krever at man skal 

drive informasjonskontroll, for eksempel ved at 

egne informasjonsansvarlige kontrollerer 

hvordan kommunen fremstår for omverdenen. 

Det er forventet at kommunen har kontroll 

over omdømmet sitt, og det å ikke ukritisk la all 

informasjon automatisk bli tilgjengelig lå i 

ryggmargen til de kommuneansatte. 

Videre hadde kommunene opplevd at det å gå 

ut å fortelle om folkehelsetilstanden i 

kommunen kan forverre den samme 

folkehelsetilstanden. Hvis man for eksempel 

tydelig definerer enkelte bydeler som områder 

med store levekårsutfordringer kan dette være 

stigmatiserende for de som bor der, og gjøre 

området mindre attraktivt for de som vurderer 

å flytte dit. Kunnskap blir i så måte med på å 

sementere en situasjon heller enn å gjøre noe 

med den. 

I prosjektgruppa ble det mye diskutert at 

prosjektdeltakerne egentlig ønsket å fremstå 

både med gode og dårlige erfaringer. Det ble 

det enighet i Østfold om at arbeidet var mest 

lærerikt om alle åpent rapporterte om både 

svakheter og styrker ved egne prosjekter. 

Særlig i sluttintervjuene ble dette fremhevet 

som et positivt element ved prosjektet. Det å 

høre om hva som ikke fungerte ved andres 

prosjekter og drøfte dette med de andre 

kommunene, fylkeskommunen og 

representanten fra UH-miljøet var på mange 

måter mer lærerikt enn å høre om suksessene, 

mente en av representantene fra kommunen. 

Normen Universalism slår fast at det er 

innholdet i budskapet eller påstanden som 

fremmes som skal vurderes, ikke den status 

eller posisjon avsenderen har. I kommunen ble 

forskningens insistering på at innhold trumfer 

posisjon opplevd som fremmed. I en 

kommuneorganisasjon er det motsatt, det er 

slik at mennesker har ulike posisjoner og at 

posisjon forteller hvor viktig et budskap er. For 

eksempel vil det være slik at innholdet i et 

kommunestyrevedtak har en høyere status enn 

det som blir sagt av en enkelt ansatt. Vedtaket 

har ikke høyere status fordi det nødvendigvis er 

sannere eller bedre metodisk utformet, men på 

grunn av posisjonen til de som fremmer 

budskapet. Kommunestyrevedtaket får sin 

gjennomslagskraft av at kommunestyret er 

demokratisk valgt, at kommunens innbyggere 

har gitt kommunestyret makt til å bestemme. 

På samme måte vil en rådmanns ord veie 

tyngre enn en vanlig kommunalt ansatt, igjen – 

ikke fordi det nødvendigvis er sannere, men på 

grunn av rådmannens rolle i kommunen. 

På denne måten kan vi sette forskerrollens krav 

om universalism opp mot forvalterrollens krav 

om hierarki.  

Normen disinterestedness slår fast at forskning 

skal være uten særinteresser, de være seg 

kommersielle, ideologiske/politiske, religiøse 

eller sosiale. Igjen opplevde vi i prosjektet at 

kravet fra forskerrollen og kravet fra 

forvalterrollen ikke var kompatible.  

De kommunalt ansatte opplevde det som 

problematisk å skulle legge fra seg 

særinteressene sine, både i forhold til 

kommuneorganisasjonen men særlig i 

særinteresser som var knyttet til befolkningens 

ve og vel. Dette ble særlig tydelig i diskusjoner 

om forskningsdesign, for eksempel i 

forbindelse med datainnsamling eller uttesting 

av metoder der forskjellsbehandling av 

innbyggerne kunne være konsekvensen. Under 
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hele prosjektperioden strittet forvalterrollen 

fort imot når slike temaer kom opp. 

 

Normen disinterestedness krever også at man 

forholder uten særinteresser til de data og den 

kunnskap prosjektet genererer. Som allerede 

diskutert i under normen communism var 

prosjektdeltakene forpliktet av byråkratisk 

bestemte omdømmestrategier. Slike strategier 

var også vanskelige å kombinere med kravet 

om at man skal være uten særinteresser, siden 

en kommunal omdømmestrategi fort kan sees 

på som en slik særinteresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normen organised scepticism handler om at 

forskeren skal ha en konstant kritisk holdning 

til kunnskap. Dette betyr blant annet at 

forskeren systematisk skal forholde seg kritisk 

til påstander og utsagn fra andre, og alltid stille 

spørsmål og ikke akseptere noe som sant før 

det har vært gjenstand for en slik systematisk 

kritikk.  

Forvalterrollens krav om lojalitet kan komme i 

konflikt med kravet om systematisk kritikk. I en 

organisasjon der man skal utføre demokratisk 

bestemte vedtak kan det være problematisk å 

hele tiden skulle drive denne type kritisk 

behandling til alt organisasjonen bestemmer 

seg for å gjøre. Man kan fort bli møteplager, 

eller en som stadig tar omkamper. En konstant 

kritisk holdning underminerer den byråkratisk-

hierarkiske strukturen. I tillegg er systematisk 

kritikk tidkrevende og lite effektiv i en 

kommuneorganisasjon. Forskerrollen har som 

oppgave å granske og kritisere, og 

forvalterrollen har som oppgave å utøve og 

igangsette. Forskning tar lang tid, og skulle man 

i forvaltningen være like grundig i sin 

granskning og kritikk som man er i forskningen 

ville man i kommuneorganisasjonen få 

gjennomført lite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikoen for at etikken krasjer er 

stor. For forskeren er det litt 

sånn «ingenting er så galt at 

det ikke er bra for forskeren». 

Men for oss er det uetisk. For 

oss er det rimelig å korrigere 

eller stoppe. 
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Oppsummering 
Denne rapporten har vært en deskriptiv 

oppsummering av erfaringene fra de fire 

kommunene som har deltatt i prosjektet 

Helsefremmende lokalsamfunn i Østfold. 

Rapporten har ikke handlet om innhold eller 

resultater fra selve prosjektene, men forteller 

hvordan kommunene har opplevd det å jobbe i 

nettverk med andre, det å teste ut nye og 

ukjente metoder og det å jobbe tett med sitt 

lokale UH-miljø over tid. 

Erfaringene kan oppsummeres med at 

prosjektdeltakerne har stått i ulike 

forventningsspenn som de har funnet måter å 

håndtere på. 

De har stått i et spenn mellom prosjektets 

forventninger og kommunens behov. På den 

ene siden har det vært både innholdsmessige 

og formelle krav i forhold til hva prosjektene 

hadde rom for. På den andre siden må 

kommunene forholde seg til en forventning 

både fra kommuneorganisasjonen og 

innbyggere om at det de gjør skal være 

relevant. Dette har kommunene løst ved å 

gjøre prosjektene relevante for sin egen 

kommune. Dette har vært utfordrende for 

kommunene, men rapporten beskriver de ulike 

måtene de har balansert dette på. 

Et annet spenn kommunene har stått i er 

mellom egen kommune og nettverket som 

prosjektet har vært organisert rundt. Dette har 

kommunene opplevd stort sett som positivt, 

med mulighet for å treffe «egne fagfolk» 

innenfor folkehelse og planlegging og gjennom 

dette få faglig påfyll. 

Et tredje spenn i dette prosjektet har vært en 

forventning om at prosjektet skulle være 

inspirert av forskningsdesign og et fokus på 

kvalitative metoder. Kommunene har opplevd 

at dette kravet til tider har vært vanskelig å 

kombinere med den kommunale hverdagen. 

Gjennom prosjektet har nettverket i Østfold 

sammen satt ord på disse ulike forventningene 

og kategorisert dem i forskerrollen, 

forvalterrollen og omdømmebyggerrollen med 

tilhørende rolleforventninger. Kommunene har 

opplevd det som nyttig å kunne se til disse 

rollebeskrivelsene for å rydde litt i 

forventningsspennet de står i og gjøre mer 

informerte valg. 
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