
 
 

Kapitel 1 Forskarroller  
 

 
 

Gunnela Westlander är docent i psykologi vid Stock-
holms universitets psykologiska institution. Hon har va-
rit universitetslektor, forskare vid Personaladministrati-
va rådets (PA-rådet) forskningsavdelning och därefter 
professor och chef för Arbetsmiljöinstitutets (sedermera 
Arbetslivsinstitutet) forskningsenhet för social- och or-
ganisationspsykologi. Där ledde hon bland annat en rad 
stora forskningsprojekt om förändringsarbete innan hon 
1995 blev professor emerita. Från 1996 har hon som 
knuten till forskarutbildningen vid Industriell arbetsve-
tenskap, Linköpings universitet, handlett och deltagit i 
det stora projekt som behandlas i denna bok. 

 
 
 

Att det sker täta förändringar för människor i organisationslivet såväl som i 
samhället i stort konstateras ofta. Intressant är att detta speglas i att forskare 
ägnar sig alltmer åt studiet av förändringar och förändringsprocesser, anting-
en i form av ett uppföljande och utvärderande eller i form av ett delaktigt 
handlande. 

Det görs ett stort mått av empiriska studier som har karaktären av fors-
karstöd i utveckling och forskningslitteraturen ger prov på mer eller mindre 
framgångsrika sådana. I den skriftliga avrapporteringen till vetenskapssam-
hället ligger i regel tonvikten på den verksamhet som undergår förändringen 
eller ”förändrar sig” och den deltagande forskarens roll och förhållningssätt 
är starkt nedtonad av olika anledningar, ibland förståeliga.  

Om man vill ha stoff för att djupare ventilera själva forskarrollen får man 
söka efter författare som ägnat sig särskilt åt metodfrågor kring forskarrollen. 
För att visa hur problematiken kring forskarrollen återkommit med jämna 
tidsintervall skall vi belysa hur företrädare för olika varianter av forskarstött 
förändringsarbete resonerat om hur forskaren kan/bör gestalta sin roll.  
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De ursprungliga idéerna 
 

En variant av forskarstött förändringsarbete är aktionsforskning som lansera-
des för första gången redan för sextio år sedan. En av dess upphovsmän, fors-
karen och psykologen Kurt Lewin hade en ganska bestämd uppfattning om 
forskarrollen. Lewin menade att forskaren kan ta på sig följande typer av 
uppgifter: rådgivning beträffande handlingsalternativ, utvärdering, försöks-
ledning (om experiment görs), samt självständigt utförd forskning i långsik-
tigt kunskapsperspektiv. 

Den första fasen är att gemensamt med den berörda verksamheten venti-
lera en föreslagen idé i ljuset av de resurser som står till buds och de ytterli-
gare informationer som samlas in för att ta ställning till idén. Om beslutet blir 
att gå vidare gör man upp en helhetsplan för hur målet ska nås. Andra fasen 
består i att genomföra första steget i denna plan efter vilket man stannar upp 
och utvärderar läget som i en tredje fas blir utgångspunkt för nästa stegs de-
taljplanering.   

Lewins rekommenderade steg blev ganska väl spridda och anammade.  
Men kritik kom snart från både praktiker- och akademikerhåll. Praktikerna 
menade att det blev svårt att acceptera Lewins ganska hårt drivna uppfattning 
om att åtskillnad bör göras mellan forskarens uppgift att ”göra forskning av 
det hela” och praktikernas engagemang i själva förändringen. Akademiker-
världen bjöd särskilt hårt motstånd. Angreppssättet ansågs ovetenskapligt. 
Forskning som aktivitet och resultat måste oundgängligen hållas åtskilt från 
praktikens aktivitet och resultat. Det blev tveksamt att bevilja finansiellt stöd. 

 
 

Forskarrollen omprövas 
 

Efter några årtionden kom en annan kritik. Den gällde Lewins idé om att 
forskaren trots allt har företräde framför praktikern såväl vad gäller problem-
formulering som tolkning av hur man kan förstå och teoretisera om föränd-
ringsprocessen. En dylik forskarroll röjer en auktoritär attityd gentemot prak-
tiken. Forskare och praktiker har i själva verket en oundviklig och direkt in-
verkan på varandra och detta gäller i samtliga steg. Tar man denna ömsesidi-
ga inverkan på allvar, bör den emellertid ingalunda ses som besvärande och 
som ett olösligt problem. Forskarrollen bör i stället utvecklas på ett medvetet 
kollaborativt plan. Forskaren och praktikern bör hitta samarbetsformer för 
varje steg.  

Det handlar om forskarens involvering i hela handlingsprocessen. Fors-
karen skall fungera som en förändringsagent.  Såväl företrädare för den prak-
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tiska verksamheten som forskaren skall ha för avsikt att driva förändringen i 
överenskommen riktning.  

Forskarrollens rekommenderade kollaborativa karaktär fick bred accep-
tans. Men efter ett närmare skärskådande upptäcktes och ventilerades en rad 
dilemman. 

Ett dilemma handlade om forskarens egna ställningstaganden till den 
praktiska verksamhetens etik. Uppstår en tveksamhet i det hänseendet kan det 
bli svårt att verkligen engagera sig som forskare. 

Ett annat rör det faktum att forskaren har en hjälpande funktion relativt 
praktiken. Här kan komma in ett motsatsförhållande mellan god forskning 
och god praktisk lösning (ett problem som Lewin bagatelliserade). Hur ska 
forskaren göra avvägningen mellan sitt vetenskapliga intresse och sina veten-
skapliga ambitioner å ena sidan och klientens behov av snabb, direkt och 
praktisk hjälp med problemet å den andra?  God forskning kan kanske under-
lättas genom att forskaren förhandlar sig till större tidsutrymme, skaffar 
fondmedel för mer forskningspersonal och extern hjälp för mer klientstöd. 

Ett tredje dilemma handlar om att i den kollaborativa relationen forskare - 
praktiker är det vanligen praktikern som kommer med problemet och forska-
ren medverkar med insatser som ska leda till en lösning. Alltså, det ursprung-
liga initiativet ligger hos praktikerna. Detta kan kännas egendomligt för fors-
karen eftersom det står i kontrast till den akademiska forskningstradition 
han/hon har ”fostrats” i. 

Ett fjärde dilemma rör forskarens avvägning mellan att å ena sidan lägga 
tid på det aktuella problemet, precisera det och fördjupa sig i dess orsaker och 
å andra sidan medverka till de önskvärda framtidsvillkoren. Det gäller att inte 
fastna i det förstnämnda så att tiden blir alltför knapp för det senare. Det gäll-
er att vara ”proaktiv” i samverkan med praktikerna, att se på handlingsmöj-
ligheterna framöver. 

Ytterligare ett dilemma att lösa är att den kunskap om verksamheten som 
forskaren förvärvar underhand inte alltigenom är lämplig att sprida utanför 
organisationen eller ens inom den. Organisationen önskar hålla sin kunskap 
om problem, misslyckanden och framgångar internt. Detta sätter i sin tur 
gränser för hur informationen kommer att utformas utåt. Inte minst de valda 
metoderna får ibland bli sparsamt beskrivna.  Detta till nackdel för forskarnas 
kommunikation med varandra. Alla dessa dilemman blev föremål för diskus-
sioner och olika lösningsförslag.  

Men principen om den kollaborativa relationen forskare/praktiker fick 
fotfäste! Det konstaterades dock att forskarens villkor förblir jäktiga, ofta är 
genomloppstiderna alltför korta för transkribering och analys av inte minst 
processen men även av de stegvisa utfallen. 
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Ett konstruktivt grepp togs av den norske forskaren Ejnar Thorsrud. Han 
koncentrerade sig nästan uteslutande på vad som egentligen fordras av fors-
karen. Vilka kvalifikationer behövs? 

• Att han/hon kommer in i en praktisk verksamhet där problemuppfatt-
ningarna faktiskt är olika, ställer krav på forskaren att kunna bolla med 
alternativa och hypotetiska orsaker som var och en först testas. Där-
med kan man komma fram till en klarare utgångspunkt gällande vad 
problemet handlar om och hur planeringsprocessen ska formas.  

• Återkopplingen av iakttagelser och fynd som forskaren gjort, för med 
sig att han/hon måste låta sig dras in i diskussioner om hur förändring-
ar ska komma till stånd.  

•  Rapportering av underhands- liksom slutresultat inom organisationen 
fordrar sinne för hur förmedlingen ska ske för att nå bästa möjliga ef-
fekt på det organisatoriska planet. 

 
Forskarkvalifikationerna ser olika ut för projekt/programledare, projekt-
medarbetare respektive nybörjare - de sistnämnda fordrar mycket träning i 
konsten att som forskare samspela med praktikerna. Thorsrud ger förslag på 
utbildning, träning, medverkan och ansvar som baserar sig på hans egen och 
kollegers erfarenhet och som påverkat fortsatta - inte minst skandinaviska - 
insatser för arbetslivet.  

De senaste åren har forskarrollen i forskarstött förändringsarbete alltmer 
kommit att utvecklas i riktning mot ett fullt partnerskap mellan forskare och 
praktiker och mot att praktikerna inte bara skall bli självgående utan också 
självutvecklande. Det blir fråga om participativ forskning där samlärande, 
delaktighet och organisatorisk utveckling är ledorden. 

 
 

Forskarrollen ses i ett partnerskap 
 
Det moderna synsättet innebär att personalen deltar aktivt tillsammans med 
forskaren i sökandet efter information och idéer som kan vägleda kommande 
handlingar genom hela forskningsprocessen från det första upplägget till den 
slutliga presentationen av resultatet och dess implikationer. Kontrasten till 
den ursprungligt tänkta expertmodellen blir tydlig. För att betona den nya 
forskarrollen lanseras dessa idéer under rubriken interaktiv forskning. 

Idéerna bakom interaktiv forskning beskrivs ingående bland annat i boken 
”Interaktiv forskning – för utveckling av teori och praktik” (författare: Len-
nart Svensson, m.fl. Serien Arbetsliv i omvandling 2002:7, Stockholm: Ar-
betslivsinstitutet). Meningen är att den interaktiva forskningen ska fungera 
utvecklingsstödjande i ett nära samspel med praktiker, att den ska ha ett pro-
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bleminriktat angreppssätt som ger användbar och effektiv kunskap. Forskar-
rollen bygger inte bara på samspel med praktiker utan på ett gemensamt 
lärande. Med det sistnämna framhävs att forskare såväl som praktiker är 
”medproducenter” i hela forskningsprocessen. Forskaren har till uppgift att 
forska med och inte på (som expert) eller åt (som fristående utredare som får 
ett uppdrag). Tanken är att forskaren med sin erfarenhet av liknande utveck-
lingssatsningar i andra verksamheter i sin medforskande roll kan bidra med 
en djupare förståelse av förutsättningarna för utvecklingsarbetet.  

En viktig förmåga som forskaren även måste besitta är att organisera lär-
processer som har en egen utvecklingskraft, är självgående. 

En av fördelarna med de riktlinjer och bärande idéer som interaktiv 
forskning står för är att forskaren får tillgång till hur deltagarna förstår situa-
tionen, hur de delger sina perspektiv på det hela, vilka frågor de ställer, vilka 
slutledningar de drar. Forskaren som går in i ett interaktivt upplagt utveck-
lingsarbete får lärdomar om hur de vardagliga betingelserna ser ut för delta-
garna och hur han/hon måste möta dem. 

Denna bok illustrerar hur såväl projektledare, projektmedarbetare och 
”nybörjare” dragit erfarenheter av att medverka i ett interaktivt utvecklings-
arbete. 
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