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Tankar	  från	  workshopen	  ”Boosta	  din	  verksamhet	  med	  resultaten	  från	  
branschens	  FoU-‐satsningar”	  	  
Under	  våren	  2016	  genomfördes	  en	  utvärdering	  av	  fjärrvärmeforskningen.	  Den	  visade	  att	  många	  i	  
fjärrvärmebranschen	  tycker	  att	  forskningen	  är	  relevant	  och	  vet	  var	  resultat	  och	  ny	  kunskap	  från	  
forskningen	  kan	  hittas.	  Däremot	  är	  det	  svårare	  att	  implementera	  och	  använda	  forskningen	  i	  den	  egna	  
verksamheten.	  Därför	  genomfördes	  en	  workshop	  på	  Fjärrvärmedagarna	  för	  att	  diskutera	  hur	  
forskningsresultat	  kan	  komma	  till	  nytta.	  	  

Syftet	  var	  bland	  annat	  att	  deltagare	  från	  olika	  företag	  skulle	  få	  möjlighet	  att	  träffas	  och	  utbyta	  goda	  idéer	  
kring	  användning	  av	  forskningsresultat.	  För	  att	  ny	  kunskap	  ska	  kunna	  implementeras	  krävs	  det	  ett	  aktivt	  
arbete	  från	  företaget.	  Några	  idéer	  från	  workshopen	  listas	  nedan.	  	  

Vad	  företagen	  själva	  kan	  göra	  för	  att	  öka	  användningen	  av	  forskningsresultat:	  

•   En	  speciell	  person	  eller	  grupp	  i	  företaget	  som	  ansvarar	  för	  forskningsfrågor	  ökar	  sannolikheten	  
att	  rätt	  kunskap	  når	  rätt	  i	  organisationen	  	  

•   Tydligt	  avsatt	  tid	  för	  att	  diskutera	  vilka	  forskningsresultat	  som	  finns	  och	  vilka	  som	  kan	  vara	  till	  
nytta	  för	  det	  egna	  företaget	  ger	  större	  möjlighet	  att	  lyckas	  	  

•   Att	  delta	  i	  en	  referensgrupp	  ger	  en	  tydlig	  bild	  och	  en	  ökad	  förståelse	  för	  vad	  resultaten	  betyder	  
och	  hur	  de	  kan	  användas	  

•   Att	  ha	  information	  om	  forskningsresultat	  som	  en	  stående	  punkt	  på	  företagets	  interna	  möten	  är	  
ett	  enkelt	  sätt	  att	  lyfta	  medvetenheten	  om	  FoU	  	  

•   Att	  ta	  del	  av	  goda	  exempel	  som	  andra	  har	  genomfört,	  exempelvis	  på	  seminarier	  eller	  i	  
Fjärrvärmetidningen,	  är	  ofta	  en	  bra	  inspiration	  	  

•   Att	  mötas	  och	  utbyta	  erfarenheter	  är	  nyttigt,	  exempelvis	  genom	  regionala	  möten	  eller	  i	  
branschföreningens	  råd.	  Det	  är	  ofta	  enklare	  att	  dela	  med	  sig	  av	  erfarenheter	  muntligt.	  

Vad	  forskningsprogrammet	  eller	  branschföreningen	  kan	  göra	  för	  att	  öka	  användbarheten:	  

•   	  Att	  arbeta	  med	  pilot-‐‑	  eller	  demonstrationsprojekt	  som	  en	  del	  i	  att	  införa	  ny	  kunskap	  

•   Nyttan	  med	  den	  nya	  kunskapen	  behöver	  beskrivas	  tydligare,	  kanske	  redan	  i	  slutsatserna	  i	  
forskningsrapporterna,	  utveckla	  syntesrapporter	  med	  fokus	  på	  tillämpning	  

•   Ett	  internetbaserat	  forum	  för	  att	  ställa	  frågor	  i	  specifika	  områden	  skulle	  kunna	  underlätta	  
kunskapsöverföringen	  

•   Resultatworkshops	  och	  gästföreläsningar	  

•   Handböcker	  och	  liknande	  konkreta	  verktyg	  är	  användbara	  

•   Släpp	  delresultat	  i	  mindre	  bitar	  så	  blir	  det	  lättare	  att	  ta	  till	  sig	  just	  det	  resultat	  som	  är	  relevant,	  
förändringsarbete	  tar	  tid	  

	  


