
Kapitel 10 Forskarstött förändringsarbete som 
 forskningsinriktning 

 
 
 

Gunnela Westlander: Hur kan man då karaktärisera den 
forskning som görs om forskarstött förändringsarbete så 
som det illustreras i de föregående kapitlen? 

 
 

 
Ett synsätt på vad som är god forskning är 

- att forskningen skall vara utförd under strikt kontrollerade betingel-
ser,  

- att försökssituationen skall vara konstruerad i förväg,  
- att genomförandet sker av en försöksledare som förhåller sig neutral 

och ”objektiv” till försökspersonen/erna vilket betyder att aktiv på-
verkan från hens/hennes sida är otänkbar försåvitt den inte ingår i 
själva försöksupplägget, 

- att försöket redovisas skriftligt i alla viktiga detaljer för att det skall 
kunna upprepas och valideras av oberoende andra. 

 
Det måste påpekas att denna typ av forskning ofta utgör en plattform och 
ett villkor för att kunna bedriva forskarstött förändringsarbete. I Posten-
projektet kan vi hänvisa till inledningen av kapitel 3 om synergonomisk 
forskning. Det har lagts ner oändlig forskarmöda på att identifiera belys-
ningsegenskaper av vikt för synförmåga, olika texters läsbarhet, rörelse-
mönster vid olika slags arbeten, konstruktion av tekniska hjälpmedel m.m. 
Ergonomiska förbättringar förutsätter tillförlitliga forskningsresultat att 
bygga på. 

Hur kan man då karaktärisera den forskning som görs om forskarstött 
förändringsarbete såsom det illustrerats i de föregående kapitlen? 

En sådan forskning är ju inte i alla delar utförd under strikt kontrolle-
rade betingelser, forskarna kommer i stället in i en levande, dynamisk prak-
tisk verklighet (naturliga sammanhang). I Posten-projektet har visserligen 
en del forskarinsatser handlat om att genomföra förplanerade försök i den-
na verklighet, men andra har handlat om att delta i mer eller mindre oförut-
sedda sammanhang. Forskarna har växlat mellan att vara aktivt påverkande 
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och passivt observerande. Den praktiska verkligheten har krävt fortlöpande 
anpassning av forskarnas förhållningssätt. Händelseförloppet går inte att 
upprepa och kan alltså inte ”studeras en gång till” (irreversibilitet), varken 
av dem själva eller annan oberoende forskare. Gjort är gjort! Sam-
spel/växelspel mellan forskare och praktiker beror på vad som undan för 
undan händer. Detta är villkoren i forskarstött förändringsarbete. 

Från att ha setts som angelägna insatser, men kanske knappast som 
forskning, har forskarstött förändringsarbete utvecklats till ett område med 
egna kännetecken på hur forskning kan bedrivas. Mycken tankemöda har 
ägnats att kritiskt granska och reflektera över särdragen som alla på ett eller 
annat sätt har att göra med relationen forskare – praktiker. 

Forskarstött förändringsarbete bedrivs, som nämnts inledningsvis, i 
olika varianter såsom aktionsforskning, interaktiv forskning och utveck-
lingsinriktad forskning. Skillnaderna går vi ej djupare in på här utan hänvi-
sar till annan litteratur (se t.ex. Svensson & Aagaard Nielsen, 2006). 

Framför allt bakom uttrycket ’interaktiv forskning’ ligger – som kan 
anas - en betoning på samspelet mellan forskare och praktiker. Det har för-
anlett oss att använda interaktiv forskningsansats i karaktäriseringen av det 
forskarstödda förändringsarbetet i Posten (se kap. 9). 

Interaktiv forskning hänvisar till samspel, växelspel forskare – prakti-
ker, ett samspel som undan för undan leder till ökad kunskapsbildning hos 
båda parter: hos forskarna om det praktiska sammanhanget där de skall 
bistå, hos praktikerna om forskarnas krav/önskemål om undersökningsme-
toder och deras förvärvade kunskaper om arbetslivsforskningsresultat gene-
rellt.  

 
 

Kunskapsbildning är något fortgående 
 

Grundidén är att involverade parter lär sig under hela projektperioden. 
Kunskap handlar inte bara om en levererad rapport med slutresultat. Kun-
skap handlar om vad man lär sig under vägen i den ”jordbundna” verksam-
het som projektet bedrivs i. Förespråkarna kallar det kontextbunden, plats-
beroende kunskap som en kontrast till en generaliserad, allmänt giltig. I en 
interaktiv forskningsansats – som det här huvudsakligen varit fråga om – 
utgör den förstnämnda första steget. 

Att redogöra för en interaktiv forskningsansats är inte okomplicerat. 
Innehållet i samspelet mellan två personer under en viss specifik händelse 
fordrar en tredje part som observerar eller protokollerar, eller att de två par-
terna var och en återger samspelets innehåll ur sina retrospektiva perspek-
tiv. Att redogöra för samspelets innehåll under ett längre händelseförlopp 
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med flera inblandade medger knappast att alla detaljer i s.k. microprocesser 
kan fångas eller beaktas; man löser det problemet vanligen genom att utgå i 
en eller några frågeställningar som får styra beskrivningen. 

Vanligtvis blir det forskaren som dokumenterar händelseförloppet och 
som söker fånga, ge en bild av hur förändringsprocessen framskridit med 
tyngdpunkten på hur praktikerna handlat, reagerat, tolkat och reflekterat. I 
denna skrift om Posten-projektet har vi som nämndes i kapitel 2 flyttat 
tyngdpunkten genom att skildra hur forskare handlat och reagerat och vad 
de lärt sig. Vi har därmed kommit åt möjligheter och svårigheter som yppat 
sig i det forskarstödda förändringsarbetet såsom enskilda forskare mött 
dem. Det är, avsiktligt, en konkret och vital skildring som vi har syftat till. 
Och den kontrasterar mot oftare förekommande generaliserade beskriv-
ningar med mycket teoretiska termer. Vår skildring kan ses som en konkret 
metodbeskrivning av en typ som skulle behövas mer av men saknas i me-
todlitteratur om forskarstött förändringsarbete. 

 
 

Hur gestaltade sig den interaktiva ansatsen? 
 

Forskning möter praktik 
 

Mötet innebär många spännande utmaningar. Men samspelet forskare – 
praktiker i ett forskarstött förändringsarbete är inte alltid oproblematiskt. 
Ett dilemma som kan uppstå är hur forskaren ska göra avvägningen mellan 
å ena sidan sitt vetenskapliga intresse (och skyldighet!) och sina vetenskap-
liga ambitioner och å andra sidan praktikens behov av snabb, direkt och 
praktisk hjälp. Dilemmat upptäcktes tidigt av forskaren Robert Rapoport, 
under en tid verksam vid Tavistock Institute of Human Relations. I sin arti-
kel ”Three dilemmas in Action Research” (Rapoport, 1970) pekade han på 
ett spänningstillstånd mellan två motsatta forskarroller som kan uttryckas i 
kvalitet och tid till förfogande. Antingen samlar man data av värde främst 
för det vetenskapliga arbetet men av ringa värde för den praktiska verk-
samheten som är under förändring, och man kräver den tid som fordras för 
en väl underbyggd analys innan beslut kan fattas om hur man går vidare. 
Eller man samlar data av stort praktiskt värde men kanske ringa vetenskap-
ligt och man finner sig i den begränsade tid som företaget/verksamheten 
dikterar för att komma fram till ett bara rimligt underbyggt resultat eller 
beslut. 

Man känner igen balansgången mellan dessa extremer från Posten-
projektet. I kapitel 9 ger den samordningsansvarige forskningsledaren i 
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Posten-projektet en bild av tidsfaktorns övergripande betydelse. ”… Men 
det finns även annat att säga om tidsresurser. Vi har ju i vissa delar av Pos-
tens BAS-projekt haft väldigt knappt med tid, ibland mindre än sex måna-
der från start till slutredovisning. Med korta tidsperioder ville Posten nå 
snabba resultat för att visa sina intressenter, facket och Arbetsmiljöverket, 
att de kommit fram till något. Det var de som ytterst krävde att det här skul-
le gå snabbt. Med Postens egna beslutsprocesser tog det ju ganska lång tid 
att komma fram till vad som skulle göras med följd att det blev knappt om 
tid i slutänden för vår insats. Det uppstod väldigt pressade situationer när vi 
väl fick klartecken till när det skulle vara färdigt. Det kanske också är en 
lärdom att man som forskare aldrig skall skriva kontrakt i termer av fasta 
datum för leverans. Vår leverans är ju beroende av när organisationen har 
gjort sitt i processen. Å andra sidan kan man ju heller inte i vår situation 
sitta och vänta under lång tid för att, när det fungerar för den andra parten, 
vara beredda att köra igång. I framtiden tror jag man skulle kunna vara lite 
mer försiktig när det blir tal om tidsgränser och i stället ange intervall eller 
kanske till och med koppla kostnader till förseningar” (se kap. 9). 

Doktoranden som hade till uppgift att följa, medverka i och dokumen-
tera hela förändringsarbetet i Posten uttryckte sig så här: ”Praktiker vill att 
det skall gå snabbt att få fram resultat och vi som forskare vill ju gå grund-
ligt och noggrant fram och inte lämna ut uppgifter förrän vi är säkra på vår 
sak. Det tog ett tag innan vi lärde oss varandras sätt att jobba" (se kap. 8). 

På det konkreta planet framträder dilemmat tydligt. Här är några ex-
empel. 

 
Exempel från kapitel 7  ”Projekt upplärning ” 

 
Forskargruppen kommer in i Postens verksamhet med egna tidigare förvär-
vade erfarenheter och med en kunskapsbas bestående av en arsenal av un-
dersökningsmetoder och kunnande i ergonomisk och arbetsorganisatorisk 
forskning som kan komma till användning. Projektgrupperna i Posten utgör 
en avspegling av Postens praktiska verksamhet.  

De första mötena mellan ”parterna” kommer att handla om möjlighe-
ten att acceptera den undersökningsplan som forskarna förberett och för-
handlat om med företrädare till Posten. Inte minst kommer det att handla 
om den av forskarna önskade tidsperioden för studierna, som efter diskus-
sioner fick anpassas från sex till slutligen endast tre månaders datainsam-
ling för att ta hänsyn till den begränsade tid som ställts till projektgruppens 
förfogande av högsta ledningen. Projektgruppen inser å andra sidan alltmer 
hur viktigt det är att ”hålla kvalitet”, dvs. att inte ge avkall på urvalet brev-
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bärare som bör ingå i undersökningarna, eller på de av forskarna förhands-
planerade undersökningsmetoderna. 
Forskarlaget möter så arbetsplatserna (utdelningskontoren). I dessa möten 
växer fram nya erfarenheter om hur pass komplicerat det är att genomföra 
de förhandsplanerade studierna. Den operativa verksamheten vid utdel-
ningskontoren är oväntat mer nyansrik och sammansatt än vad projekt-
gruppen förmedlat till forskarlaget. Samspelet mellan projektgruppens cen-
trala position och den lokala nivån (utdelningskontoren) bjöd på oväntade 
komplikationer för forskarlaget. 

I det här fallet sker det en ömsesidig anpassning beträffande såväl tid 
som kvalitet. Tidsfaktorn gällde inte bara hur länge projektgruppen var be-
viljad att arbeta. Tid var även en viktig faktor för undersökningspersonerna. 
Deras närmaste chefer var mer eller mindre beredvilliga att ge den utvalda 
brevbäraren hela den undersökningsperiod som egentligen behövdes. Flera 
personer kunde därför ej fullfölja. Undersökningsgruppen minskade i antal. 

Forskarlaget fick inta en flexibel attityd till tidsåtgången. ”Det måste 
få ta den tid det tar” för att inte kvaliteten på studierna skulle skadas. Tåla-
mod krävdes.  

Kvalitet handlade om att inte ge avkall på själva syftet med hela pro-
jektet, nämligen att få reda på hur lång den individuella upplärningstiden 
var innan man kom upp på en ”van” hastighetsnivå. Detta var ledstjärnan 
för detta projekt. Under de återkommande diskussionerna mellan undersö-
kare och projektgrupp kom syftet stundtals i skymundan för nyfikenhet på 
produktivitetstendenser skönjbara i siffermaterialet. Forskarna fick med 
viss bestämdhet leda samtalen tillbaka till syftet. 

Den ansvariga forskaren blev högst medveten om dessa komponenters 
betydelse. Hon var angelägen om att man kallar projektet för ”ett samver-
kansprojekt, inte ett forskningsprojekt” (se kap. 7). 

 
Exempel från kapitel 4  ”Det fullskaliga försöket”   

 
Försöksledaren kommer in med sin expertkunskap i belysningsteknik och 
också en förtrogenhet med brevbärararbete (några månader som extraan-
ställd). Hon möts med respekt och välvilja på de fem postkontoren med 
undantag för några skeptiska reaktioner. Upplägget på hennes undersök-
ning var väl förberett innan tillsammans med forskarlagets seniora med-
lemmar.  

Komplikationer uppstod icke förty. För att ”få loss” försökspersoner 
fick hon ibland själv rycka in och hjälpa till med brevsortering. Försöksper-
soner föll bort på grund av sjukdom eller uteblev på utsatt tid. Vid den pla-
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nerade efter-mätningen fanns flera av försökspersonerna på andra platser 
och därmed med lite andra arbetsuppgifter. All ny utrustning var ej installe-
rad. Krav på anpassning låg till 100 procent på försöksledaren. Det var tids-
faktorn som spökade och som äventyrade försöksupplägget. Tålamod kräv-
des. För att värna om vetenskaplig kvalitet i undersökningen var hon 
tvungen att skjuta upp efter-mätningen till lämplig tidpunkt längre fram då 
förhållandena medgav ursprungligen överenskomna förutsättningar för en 
efter-mätning. Till exempel måste man ta hänsyn till årstiden så att dagslju-
set var detsamma vid före- och eftermätning. Försöksledaren ville med 
andra ord ej ge avkall på upplägget.   

”Jag vill framhålla att detta är ett forskningsprojekt och inte ett sam-
verkansprojekt. Min studie är lite grand vid sidan av, mer ett forskningspro-
jekt som jag har nytta av i min doktorsavhandling” (se kap. 4). 

 
Exempel från kapitel 6  ”Sakkunnigstöd för Rätt arbetsteknik” - en rakt 
motsatt situation  

 
Forskarstödet gällde här att som sakkunnig medverka till utarbetandet av en 
utbildningsplan. Den sakkunniga kom in med en redan förvärvad sakkun-
skap (såväl forskningsbaserad som praktisk) på det belastningsergonomiska 
området. 

 ”Det hela hade redan startat när jag kom in för att göra en insats spe-
cifikt för delprojektet ”Rätt arbetsteknik”. Jag kände ju till Postens kultur 
och jag hade blivit informerad om vad som hade varit på gång” (se kap. 6). 

Mötet med delprojektgruppens medlemmar blev harmoniskt liksom 
det fortsatta samarbetet.   

”Under de sex (av nio) projektmöten där jag deltog tog projektgruppen 
hänsyn till mina krav på vad som skulle finnas med i utbildningen. Jag fick 
tillfälle att vägleda projektgruppen i ergonomiskt tänkande. Alla var väldigt 
öppna och vi hade mycket bra diskussioner. Eftersom medlemmarna hade 
olika uppgifter i verksamheten inom Posten uppstod sammanlagt mycket 
förståelse för problematiken. Antagligen hade de blivit invalda i projekt-
gruppen för att de tidigare visat intresse för frågorna. Det var troligen en 
selekterad grupp, mycket trevlig att jobba med. Just att dom tog till sig vad 
dom inte redan visste” (se kap. 6). 

Samarbetet fram till en färdig utbildningsplan handlade här inte om 
någon ömsesidig komplicerad anpassning utan snarare om ett lärande från 
båda sidor med det gemensamma målet att öka kvaliteten på utbildningsin-
nehållet. Tidsfaktorn spelade roll såtillvida att man var mån om att ”hålla 
tiden” i delprojektet. 
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Turbulens i omgivningen bestämmer förutsättningarna 
 

I ett företagsperspektiv är det i dagens läge angeläget med flexibilitet i 
verksamheten så att den smidigt kan anpassas till förändringar i omvärlden. 
Flexibel och rörlighetsvillig personal är vad ledningen önskar. Det blir tyd-
ligt med de exempel vi gett här att detta inte alltid står i samklang med vad 
forskarna skulle önskat sig under en period då de utför en del av sina för-
ändringsförsök. Färre komplikationer hade uppstått under mer stabila ar-
betsförhållanden så att det varit enklare att mäta effekten av det specifika 
åtgärdspaketet i sin helhet eller i dess delar.  

Forskarlaget fick bevittna, under den femårsperiod som det fors-
karstödda förändringsarbetet pågick i Posten, hur olika omständigheter i 
omvärlden påverkat organisationen av Postens brevdistribution. Posten 
kom ut på en hårdhänt konkurrensmarknad. Flera konkurrerande företag 
som erbjuder brevdistribution dök upp på arenan. IT-utvecklingen har 
kommit så långt att elektronisk post blev ett alternativ till den traditionella 
pappersbaserade och brevskrivandet minskade i befolkningen. Den alltmer 
turbulenta omgivningen tvingade fram rationaliseringar och omorganisa-
tioner inom Posten Sverige AB. Den ena organisationsstrukturen avlöser 
den andra. Brevbärarpersonalen reducerades med flera tusen personer. Det 
var i detta klimat som Postens BAS-projekt och det forskarstödda föränd-
ringsarbetet bedrevs. Lärandet, kunskapsbildningen som forskarna förvär-
vade kom att handla om vilka åtgärder som blev framgångsrika och vilka 
som var mindre framgångsrika, men också om hur förändringarna i projek-
tets omgivning satte gränser eller gav möjligheter. De täta organisatoriska 
förändringarna sågs som ömtåliga och forskarna fick inte blanda sig i des-
sa, inte tafsa på organisationen, ”hit men inte längre” (se kap. 9). 

 
 

Kraven på forskarna 
 

Erfarenheterna från Posten-projektet gäller inte bara hinder och möjligheter 
i omgivningen. Forskarnas berättelser, inte minst om hur det varit ”att ta sig 
fram”, vittnar om att det ställts vissa bestämda krav på dem. Här vill vi 
nämna en rad sådana krav som kan sägas gälla för allt tidsutsträckt fors-
karstött förändringsarbete: 

• att vara tydliga med avseende på vad deras insats går ut på i alla 
kontakter, 

• att därmed undvika att missuppfattningar uppstår, 
• att aktivt skapa, uppmuntra och medverka till delaktighet, 
• att söka övervinna undersökningsdeltagares motstånd, 
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• att vara vaksam på om problemuppfattningar går isär och verka för 
en gemensam problemuppfattning hela vägen ut, 

• att vara lyhörd för kulturen i organisationen och på olika arbets-
platser (vilka outtalade regler och handlingssätt som gäller), 

• att kunna vänta in långdragna överläggningar och samtidigt hålla 
engagemanget uppe, 

• att våga säga ifrån när man noterar att ett dödläge uppstått. 
 

De här kraven är inslag i den forskarkompetens som måste utvecklas för att 
forskarstött förändringsarbete skall fungera. De är därför lika viktiga i för-
beredelsearbetet som att det vetenskapliga kunnandet hos forskargruppen är 
tillräckligt för uppgiften. 

 
 

Några lärdomar för framtiden 
 

Efter att som forskare ha deltagit i flera forskarstödda förändringsprojekt 
kommer man att känna igen vissa mönster. Samtidigt är varje forskarstött 
förändringsarbete unikt. Från Posten-projektet vill vi avslutningsvis lyfta 
fram några lärdomar som vi dragit i forskarlaget och som vi tror kan vara 
till nytta framdeles.  

 
Om planeringshorisonten 

 
• Visserligen planlades förändringsarbetet klokt nog i ett stegvist 

förfarande. Men det hade varit önskvärt med en flexibel ompla-
nering av förändringsarbetet vid tidpunkten då de stora struktur-
förändringarna i Postens organisation stod för dörren. 

• Vi hade ej räknat med att byten på för förändringsarbetet rele-
vanta chefsposter skulle bli så frekvent. Vi hade behövt en stra-
tegi för att förebygga de negativa effekter som dessa chefsbyten 
hade för förändringsarbetets fortskridande. 

• Att hålla sig allmänt informerad och vaksam på eventuella för-
ändringsplaner i verksamheten är ytterligare ett steg som behövs 
för att kunna hantera forskarstött förändringsarbete som pågår 
under en lång tidsperiod. 

• Vi överraskades av att ett antal parallellt gående projekt inom 
Posten pågick som konkurrerade om uppmärksamheten. Ibland 
stördes effektiviteten i de förändringsinsatser som vi deltog i. 
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Hade vetskapen om detta nått fram till oss hade det funnits bätt-
re möjligheter att förebygga kollisioner. 

 
Värdet/nyttan med forskarstödet 

 
• Det stod klart allteftersom att Postens förväntningar på forskar-

laget skiljde sig på vissa punkter från forskarlagets egna för-
väntningar på sig självt. Posten önskade sig framför allt råd och 
besked om hur de skulle förändra, medan forskarlaget framför-
allt ville ha ut kunskap om hur förändringsarbetet flöt fram, en 
kunskap som skulle användas i vetenskapligt syfte. Intresse-
olikheterna när det gäller forskarstödet bör under hand tas upp 
till ytan mera medvetet och för båda parter. 

• Påtryckningar från instanser på central nivå var onekligen till 
hjälp för att påvisa vikten av förändringsarbetet. Till dessa hör-
de Arbetsmiljöinspektionens föreläggande på åtgärder att för-
bättra brevbärarnas arbetsmiljö och den fackliga organisatio-
nens krav på förbättringar. 

• Att anlita forskare (och ej konsulter) var inom Posten förenat 
med föreställningar om ett opartiskt och neutralt förhållnings-
sätt i forskarstödet. 

 
Brobyggande från forskning till praktik 

 
• Att Postens medarbetare deltog i s.k. lärandelaboratorier visade 

sig vara ett gynnsamt led i den gemensamma kunskapsbildning-
en. Den forskningsbaserade kunskap som på det sättet ”fördes 
över” ökade intresset hos många av de anställda som deltog. 

• Lärandelaboratoriernas positiva mottagande bekräftade hur be-
tydelsefullt det är att informera och kommunicera direkt och 
muntligt under loppet av förändringsarbetet kring den proble-
matik som förenar forskarnas och praktikernas ansträngningar i 
att åstadkomma förbättringar. 

• Att lägga ner omsorg från forskarlagets sida på en skriftlig un-
derhandsrapportering i form av undersökningsrapporter visade 
sig vara ett nödvändigt komplement till den muntliga kommu-
nikationen (se Skriftlig dokumentation från Posten-projektet). 

• Att presentera och diskutera den första kartläggande rapporten 
för de viktigaste intressenterna inom Posten, så som gjordes un-
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der en rundresa i Sverige beskriven i kapitel 5, skapade legiti-
mitet och tilltro till rapporten och forskarteamet. 
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