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Abstrakt: 

Arbetslivsforskning förknippas regelbundet med nya former av kunskapsproduktion baserade på interaktivt och 

utvecklingsorienterat samarbete med bl.a. företag eller fackföreningar. Tanken är att sådan gemensam 

kunskapsbildning ska leda till både socialt robust och användbar kunskap. I denna artikel diskuterar vi sådana 

former av kunskapsproduktion och dess betydelse främst för forskarrollen. Vi utgår från de fall av samverkan 

mellan arbetsliv och akademi som återfinns vid Högskolan i Borås, inom Centrum för Arbetsvetenskap (CAV) 

och nätverket Arbetsvetenskap i Sjuhärad (AiS) kring en gemensam ambition att bättre förstå villkoren för ett 

socialt hållbart arbetsliv. Utifrån teoretiska reflektioner, en tidigare studie av CAV och dess associerade nätverk 

(främst AiS), analyserar vi hur organis erande praktiker som syftar till att skapa en sådan ömsesidig 

kunskapsproduktion, påverkar den roll och de förväntningar som involverade forskare har att hantera. Vi pekar 

på såväl fallspecifika som mer generella förutsättningar förbundna genom att elaborera med frågor om vilka 

roller man som forskare intar i sitt arbete med att skapa förtroende för en sådan gemensam kunskapsproduktion. 

Forskarrollen och dess koppling till förtroendeformer och mobiliseringen av engagemang inom en sådan 

verksamhet diskuteras i samband med detta. 
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1. INTRODUKTION 

I många sammanhang framstår en för akademi och arbetsliv gemensam kunskapsproduktion 

som högaktuell idag (jfr. HSV 2004). I enlighet med inriktningar inom aktions- eller utveck-

lingsorienterad forskning diskuteras bland såväl forskare som myndigheter en mer robust eller 

grundad forskning som kan spela en större roll för utveckling och förbättring av våra arbeten 

(HSS 2001; Svensson m.fl. 2002; Gustavsen 2002:36) Vetenskapssociologiska texter pekar 

likaledes på en förskjutning från traditionella principer för värdefri forskning mot ett Mode 2, 

där kontextualiserad problemlösning står i förgrunden för den forskning som tar plats 

(Gibbons m.fl. 1994). Att en sådan form av gemensam kunskapsbildning kan leda till förtro-
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endeproblem är inte någon nyhet. Ofta stannar dock diskussionen om förtroende vid relativt 

konkreta metodfrågor om kvalitativa intervjuer. Den betydelse som tillskrivs forskaren och 

förutsättningarna för en ömsesidig och tillitsfull relation med arbetslivet är inte lika väl 

genomlyst (jfr. Kvale 1997; Holmer & Starrin 1993).  

 

I följande artikel är tanken att vi ska analysera det förtroende och den forskarroll som tar form 

inom några konkreta försök att organisera en gemensam och mer grundad kunskapsbildning 

(Gibbons m.fl. 1994; Gustavsen 2003). Utifrån egna erfarenheter diskuterar vi relationen 

mellan forskarrollen och olika sätt att organisera förtroende i samband med kunskapsbildning 

tillsammans med arbetslivet (jfr. Svensson m.fl. 2002). Främst rör det sig om samverkan med 

företagsledare, men även med fackliga representanter, företrädare för kommuner m.fl. Det 

förtroende som diskuteras bygger på att man som deltagare i en grupp av såväl forskare som 

olika praktiker ska kunna uppleva sig som ett subjekt i en ömsesidig lärprocess (Svensson 

2001:249f). Därmed beaktas kunskapsbildning i bred bemärkelse men också att det ömse-

sidiga förtroendet mellan parterna inte kan tas för given (jfr. Gustavsen 2003; Nowotny m.fl. 

2003). Verksamheten huserar skilda intressen såsom att uppnå handfasta och nyttiga resultat 

samt å andra sidan teoretisk kunskap som är potentiell och svår att mäta effekten av. 

 

Texten baserar sig på egna erfarenheter från en centrumbildning som heter Centrum för 

Arbetsvetenskap (CAV), vid Högskolan i Borås samt ett av de tre nätverken som ingår i detta 

centrum. Nätverket benämns “Arbetsvetenskap i Sjuhärad” (AiS), och är den ursprungliga 

verksamheten inom vilket initiativet till CAV togs. AiS består både av arbetslivsforskare vid 

Högskolan i Borås (där bl.a. författarna till denna artikel ingår) och ett antal företagsledare 

samt förre näringslivschefen vid Borås Stad. Tillsammans har de sedan år 2000 arbetet ihop 

inom nätverket AiS. De s.k. praktiker som därutöver ingår i CAV företräder betydligt flera 

grupper i arbetslivet, där även facket och andra organisationer ingår. 

 

Huvudsyftet med samarbetet har genomgående varit att identifiera möjligheter och problem 

med förutsättningarna för att skapa vad som beskrivs som ett socialt hållbart arbetsliv (jfr. 

Karlsson 2006).1 För att kunna föra denna diskussion på en bredare arena startades CAV i 

slutet av år 2003. Syftet med centrat var att skapa en organisation som gjorde det möjligt att 

                                                 
1 Ett hållbart arbetsliv förstås här som beroende av relation mellan arbetet som medel och som mål (Oudhuis 
1998; Rolandsson 2003). Hållbarheten bestäms av hur balansakten ser ut mellan å ena sidan arbete som ett medel 
till mål utanför arbetet såsom vinst eller välstånd och å andra sidan ett mål i sig för att den arbetande ska 
utvecklas.  
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nå flera grupper och aktörer, som tillsammans kunde bidra till ett gott och mer attraktivt 

arbetsliv i regionen. I enlighet med den betoning på social hållbarhet som präglat AiS, enades 

medlemmarna om att bl.a. förespråka delaktighet underifrån som en central värdegrund 

(Oudhuis 2003). CAV var emellertid ämnat att fungera som en större och mer formell 

organisation än AiS. Som framgår av texten har skillnaden mellan verksamheterna även 

inneburit att nätverket ständigt tvingats utveckla sig själv – inte minst genom att starta det 

bokprojekt som avhandlas längre fram. Nedan åskådliggörs medlemsutvecklingen i AiS 

respektive CAV under åren 2000-2007. Även medlemsförlusterna ingår i tabellen. Noteras 

kan att en medlemsavgift tas upp på 30 000/år och medlem.2 

 
År 2000 År 2003/2004 År 2005/2006 År 2007 
AiS bildas CAV bildas Start AiS bokprojekt  Nystart AiS/CAV  
Medlemmar:  
Borås Stad, Ensto Idealplast, 
Ericsson, Manpower, Micro-
craft, SOL-Reklam, Volvo 
Bussar, Ulricehamns Tidning 

Medlemmar: SchenkerPrivpak (ingår 
även i AiS), Svenska Kyrkan, 
TeliaSonera, Samhall, Viska-
dalens/Fristad/ 
Helsjön/Hjälmared folkhög-
skolor,Kommunal, LO-facken Borås 
Bollebygd/ Metall/Han- dels/Industri-
facket   

Nya medlemmar CAV: Ellos, 
Parker Hannifin, Rexam, SP, 
Södra Älvsborgs Sjukhus 
(SÄS) 

Nya medlemmar i CAV/AiS: 
Pulsen, Scandicore, 
Tradimus, Svenljunga 
kommun, Tranemo kommun  

 Medlemsförlust: 
Ensto Idealplast, Ulricehamns 
Tidning/Norrtelje Tidning (lämnar 
även AiS), 

Medlemsförslust: Svenska 
Kyrkan, Telia Sonera, 
Samhall, P arker Hannfin 

Medlemsförlust: Manpower 
(lämnar även AiS), Rexam, 
Helsjöns folkhögskola, 
Kommunal 
 

 

Vad gäller medlemsutvecklingen kan understrykas att det varit en större omsättning på perso-

ner än på företag i det mindre nätverket AiS. Personer från såväl Volvo som Ericsson har 

lämnat verksamheten samtidigt som andra personer från dessa företag tillkommit. Även 

forskare har lämnat nätverket på grund av pensioneringar och övergång till annan verksamhet. 

Det kan också nämnas att Parker Hannifin och Rexam i tabellen ovan varit inbjudna att delta i 

AiS (men avstått) samt att SP och Södra Älvsborgs Sjukhus ingår i AiS fr o m 2007.  

 
1.1 Syfte och upplägg 

I texten begreppsliggörs förutsättningarna för de olika former av förtroende som präglat vå rt 

samarbete i AiS och CAV samt att vi analyserar den betydelse som då tillskrivs forskarrollen 

(Oudhuis & Rolandsson 2005). Vi försöker på ett teoridrivet och explorativt vis lyfta fram 

möjligheter och problem som man som forskare ställs inför när man ska bygga upp ett 

förtroendefullt samarbete med praktiker från arbetslivet. Texten består av fall som beskrivs 

med sina specifika förutsättningar och som gör empiriska generaliseringar vanskliga. Det kan 

                                                 
2 Om företaget/organisationen har färre än 20 anställda är avgiften 12 000/år. Dessutom finns möjligheten att gå 
samman om en medlemsavgift, vilket folkhögskolor och fackliga organisationer gjort. 
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t.ex. noteras att de praktiker vi haft att göra med till stor del utgörs av företagsledare eller 

andra personer med personalansvar. I det större CAV är dock medlemsgrupperna mer 

varierade och där återfinns även företrädare för fackföreningsrörelsen och folkhögskolor och 

andra arbetslivsrepresentanter med någon form av personalansvar.  

 

Tillsammans med de teoretiska verktyg som används är den variation av medlemmar som 

finns i centrat ändock en förutsättning för att vi explorativt ska tillåta oss att resonera om 

generella möjligheter att agera som forskare i en interaktivt organiserad kunskapsproduktion, 

d.v.s. i ett sammanhang där avsikten är att forska tillsammans med olika typer av praktiker. Vi 

kommer inte att följa hur innehållet i ett specifikt forskningsprojekt utvecklats, utan frågan vi 

ställer oss är hur man som forskare mer allmänt påverkas av olika villkor som präglar 

kunskapsbildning tillsammans med främst företagsledare men också andra representanter från 

arbetslivet. Närmare bestämt är syftet med texten att undersöka vilken betydelse det 

förtroende som vi som forskare tilldelas får inom ramen för olika former av interaktiv 

kunskapsproduktion (jfr. Svensson 2001:249).  

 

Vi som skrivit texten är involverade i det samarbete som beskrivs. En av oss har ett 

övergripande ansvar för CAV och den andre är koordinator för AiS-nätverket. Att på så vis 

vara delaktig i det som analyseras är både till för- och nackdel. Det förtroende som byggts upp 

mellan medlemmarna i verksamheten och oss som forskare, har givit oss kunskaper som är 

oundgängliga för analysen av en sådan gemensam kunskapsbildning (Gustavsen 2003). Det 

har inneburit en möjlighet att hantera problem som t.ex. att forskarrelationer till personer i 

ledande ställning blir tillrättalagda (Kvale 1997). Samtidigt kan det ibland vara svårt att se 

verksamhetens beståndsdelar. Vi riskerar också att bli hemmablinda och kanske åsidosätta 

obehaglig kritik. Vår ambition har därför varit att tydliggöra dessa problem genom att 

kontinuerligt ifrågasätta varandras tolkningar. En av oss kom även med i verksamheten i ett 

senare skede och har således fört med sig nya perspektiv och begrepp.  

 

Ett systematiskt dokumentationsarbete har också genomförts och givit goda förutsättningar 

för att gå tillbaka och reflektera över vad som faktiskt hände vid olika tidpunkter inom såväl 

centrum som nätverk. Vi har tidigare använt oss av enkäter med öppna frågor, där medlemmar 

fått ge respons på innehåll och betydelse av sitt medlemskap i såväl AiS och CAV samt att vi 

har haft regelbunden dialog med nämnda företagsledare om de tolkningar som vi formulerat i 

tidigare texter om denna verksamhet. Kort sagt bygger vi våra resonemang på ett kvalitativt 
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material och på tolkningar som inom ramen för vad som kan liknas vid en forskningscirkel 

kontinuerligt satts på prov av främst nätverkets medlemmar. Utan att förbise de skilda 

kunskapsintressen som präglat dessa diskussioner, kan vi tala om en fortlöpande förhandling 

där såväl forskare som praktiker bidragit till den kunskapsbildning som ägt rum (jfr. 

Holmstrand & Härnsten 1999). 

 

1.2. Gemensam kunskapsproduktion och skilda kunskapsintressen 

Som nämnts finns idag en bred diskussion om betydelsen av högre utbildning och forskning. I 

denna diskussion framställs samhällsrelevansen av akademisk kunskapsproduktion som både 

osäkrare och viktigare (Fuller 2003). Det ställs stora förhoppningar på universitet och hög-

skolor samtidigt som de förväntas förändra sig så att de intar en mer aktiv roll i samhället 

(Sörlin & Törnqvist 2000:98; Benner 2000:99f). Kända begrepp som används för att illustrera 

en sådan utveckling är bl.a. Mode 2, innovationssystem och Triple Helix (Fuller 2003; Stehr 

2003), där tanken är att den akademiska kunskapsbildningen bör och faktiskt även präglas allt 

mera av närhet mellan teori och praktik. Förutsättningarna för socialt robust eller grundad 

kunskap förbättras, samtidigt som traditionella anspråk på värdefri vetenskap därmed blir svå-

rare att upprätthålla (Nowotny m.fl. 2003; Gibbons m.fl. 1994).  

 

De fall av samverkan som diskuteras i denna text, CAV och AiS, har på många vis influerats 

av dessa diskussioner. Det är en verksamhet där parterna tillsammans är tänkta att sprida och 

skapa ett reflexivt och grundat förhållningssätt till förutsättningarna för hållbar utveckling för 

såväl företag som enskilda anställda (Appelqvist & Oudhuis 2002). Forskare och praktiker har 

på så vis kunnat forma ett gemensamt kunnande. Vi utgår emellertid från att parternas olika 

kunskapsintressen inte försvinner (Fuller 2003). En företagsledare måste alltjämt beakta den 

ekonomiska betydelsen som samverkan kan få för den egna produktionen när denne ska delta. 

I vårt fall understryks det behovet av att de även betalar en medlemsavgift; företagsledare vill 

då veta vad deras pengar kommer att tillföra för nytta för deras verksamheter. Här finns ett 

intresse av kunskap som med en term lånad från Lennart Svensson kan sägas vara förknippad 

med en resultatorienterad produktionslogik. Forskare söker däremot efter potentiella 

tolkningar som inte alltid omsätts i handling. De organiserar snarare sitt lärande på ett vis som 

leder till bl.a. textbidrag i vetenskapliga sammanhang. Sistnämnda intresse kan liknas med 

vad Svensson beskriver som en lärandelogik (2003:90f).  
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Det leder till en social process där deltagarnas medverkan och engagemang är beroende av om 

de dels upplever att det finns ett utrymme för egna  motiv och fördelar, dels upplever ett 

ömsesidigt och faktiskt utbyte av perspektiv (jfr. Granovetter 1983). Mot den bakgrunden går 

det även tala om att det inom CAV och AiS  finns ett potentiellt förtroendeproblem som 

deltagarna har att hantera. Trots sina särintressen måste deltagarna hitta former för dessa 

verksamheter som alla upplever som meningsfulla (Putnam 2001). Eftersom en stor del av de 

praktiker som deltar inte intresserar sig för t.ex. vetenskapliga tidskrifter eller av att vara ett 

studieobjekt för forskning tvingas då även forskarna fundera över den betydelse som tillskrivs 

förtroendet för den forskarroll som växer fram i sammanhanget.  

 

1.3. Forskarroller och ömesidigt förtroende  

Med förtroende menas här förhoppningar som är grundade både i förtrogenhet med och 

osäkerhet över vad man kan få ut av en sådan samverkan (Luhmann 2005:59f). Deltagarna i 

AiS ser t.ex. fördelar med att få diskutera sina erfarenheter inom nätverket men det är 

samtidigt svårt att mäta den effekt de olika reflexionerna som kommer till uttryck faktiskt får 

för de olika medlemsföretagen. Det kommer ständigt att finnas en osäkerhet över vad den 

gemensamma kunskapsbildningen egentligen kommer att få för betydelse och vilken nyttan 

egentligen är. Men genom att balansera mellan tidigare erfarenheter och förväntningar på ny 

kunskap blir det enklare för medlemmarna att trots denna osäkerhet skapa förtroende för 

varandra och den samverkan de är involverade i (Luhman 2005:9; 61).  

 

Det förtroende som står i fokus för texten bygger vidare på en ömsesidig relation. Vi under-

söker det förtroende som uppstår för forskare som i dialog med t.ex. en företagsledare tror sig 

kunna formulera mer grundad kunskap (Luhmann 2005:66; Gustavsen 2003). Relation ska då 

inte som Svensson beskriver det bygga på att man som akademiker är en oantastlig auktoritet 

som forskar på någons arbetssituation, eller idealist som forskar för att skapa upplysning om 

hur det egentligen bör vara på arbetsplatsen. Som forskare vill vi dock även undvika en 

underdånig roll där man riskerar att reducera sina uppgifter till att regissera möten, 

konferenser och dialoger, snarare än att kritiskt genomlysa arbetslivet. Svensson talar om att 

undvika ett samarbete där det är viktigare att ha trevligt än ”vilken kunskap som genereras” 

(Svensson 2001:247f).  
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1.4 Förtroendeformer och organisatoriska praktiker 

Det finns olika villkor för en sådan förtroendefylld och ömsesidig kunskapsbildning. I vårt 

fall består det äldre nätverket AiS förutom av forskare även av en mindre grupp medlemmar 

på ledande positioner med personliga relationer till varandra. I ett sådant sammanhang finns 

förutsättningar för att deltagarna ska känna tillit för var och ens förmåga att förhålla sig 

självständigt till verksamheten. Det skapas tilltro till varje deltagares kapacitet att bortom 

yrkes-, politiska och ekonomiska roller bidra till nätverket (Luhmann 2005: 31f). Tanken 

bakom ett Centrum för Arbetsvetenskap är däremot att inkludera och sprida information till 

flera formella aktörer (jfr Kramer 1999). Under sådana villkor byggs dialog och förtroende 

snarare på just olika former av yrkesmässiga roller, vilket dock riskerar att göra verksamheten 

mindre personlig och engagerande än när samverkandet bygger på personliga relationer 

(Giddens 1990: 79f). 

 

Detta rör sig om organisatoriska förutsättningar som knyter an till väl etablerade tankefigurer 

inom samhällsvetenskapen, om såväl personligt som formellt förtroende (Giddens 1990). Vi 

kan t.ex. påminna oss om Robert D. Putnams (2001) välciterade studie av amerikanska 

medborgares engagemang i lokalsamhället Den ensamme bowlaren. Med referens till denna 

text kan nätverket beskrivas som en sammanbindande praktik; som är mer exklusivt och 

mindre öppet, men som också tillåter goda förutsättningar för att mobilisera ömsesidig tillit 

och den form av engagemang som tidigare förknippats med en interaktiv kunskapsbildning 

(Putnam 2001:24f). Deltagandet i ett sådant nätverk bygger på ett personligt förtroende för 

varandra som lätt uppstår människor emellan, men som även är flyktigt och förutsätter ett 

visst underhåll (jfr Bovaird & Loeffler 2005:154ff).  

 

CAV präglas också av en gemensam diskussion, men syftet är samtidigt att på ett mer 

effektivt vis nå fle r deltagare. Det blir nödvändigt att i sådana sammanhang förlita sig på ett 

mer formellt förtroende då förutsättningarna för att etablera en personlig relation till alla 

medlemmar begränsas. Inspirerad av Putnam kan vi tala om CAV som en överbryggande 

praktik , bestående av formella och mer förutsägbara relationer som är mindre beroende av 

personligt engagemang och tillit, men som skapar goda förutsättningar för att knyta an till 

externa tillgångar och sprida information (Putnam 2001:23f). En sådan verksamhet bygger på 

en bredare bas av medlemmar som formellt företräder olika organisationer – här finns en 

tydligare rollfördelning – men den är också trögare att förändra och kan ta lång tid att såväl 

initiera som mobilisera (Kramer 1999; Bovaird & Loeffler 2005).  
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Båda dessa organisatoriska villkor återfinns i den empiriska redogörelse som följer. Vi kan i 

själva verket specificera det tidigare syftet genom att tala om texten som en undersökning av 

vad som händer med forskarrollen och den betydelse som tillskrivs förtroendet för en forskare 

när denne agerar inom ramen för såväl en sammanbindande praktik som en överbryggande 

organisatorisk praktik. 

 

2. VERKSAMHETENS UTFORMNING – FRÅN AiS TILL CAV  

Nämnda centrum CAV bildades som sagt i slutet av år 2003 av nätverket AiS. Själva 

nätverket hade vid den tidpunkten funnits i fyra år, och bakom bildandet av det ursprungliga 

nätverket AiS låg i sin tur det arbetsvetenskapliga kollegiet vid Högskolan i Borås. Utifrån 

dessa forskares gemensamma intresse för frågor om arbetsorganisation och ’empowerment’ 

inbjöds Borås stads näringslivschef och ett antal företagsledare från Sjuhäradsbygden att bilda 

ett gemensamt nätverk för samverkan kring frågor om hur man uppnår ett socialt hållbart 

arbetsliv. Efter en trevande inledning kom nätverket att bestå av sexton personer; tio från 

näringslivet och Borås stad samt sex från högskolan. Företagsledarna kom från företag med 

stor variation i såväl storlek som bransch. Med hjälp av EU-medel från Mål 3 kunde arbetet 

påbörjas och en av forskarna tillsattes som projektledare och samordnare (Oudhuis 2003). 

Idag har vi förutom dessa fora även två andra nystartade nätverk, ett hälsonätverk och ett 

personalnätverk. 

 

I följande text koncentrerar vi oss på det större CAV samt på AiS som alltsedan starten har 

varit ett slutet nätverk. Deltagarna i AiS har närmast valts in, det vill säga att det har 

förväntats att alla ska vara överens innan en ny person och ett nytt företag bjuds in att delta. 

En grundval är att man delar den värdegrund som nätverket bygger på och dess betoning vid 

delaktighet. Slutenheten bygger på devisen ’öppenhet i slutet sällskap’, dvs för att kunna leva 

upp till målet att vara en arena för öppenhet, reflektion och självutveckling krävs att tillit 

finns. Att skapa den tillit som innebär att alla deltagare vågar ta upp bekymmer och problem i 

den egna organisationen till diskussion tar avsevärd tid och kräver ett stort mått av förtroende 

för alla som ingår. Det gäller inte minst för näringslivsrepresentanter som i sina respektive 

organisationer ständigt funderar över vilken information som kan vara en konkurrensfördel. 

Bland annat en studieresa till Irland hösten 2001, där i stort sett alla deltog, bidrog i fallet AiS 

till att den eftersträvade tilliten kom till stånd och att alla utvecklade personliga relationer till 

varandra. 
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Den arbetsform som nätverket började använda sig av och som alltjämt är viktig, är semina-

rier med inbjudna forskare respektive oss själva som inledare till diskussioner kring speciella 

teman av intresse. Dessa seminarier har ägt rum hos varierande medlemmar på deras 

arbetsplatser. Vi har på så vis fått en presentation av och möjlighet att diskutera erfarenheter 

och problem inom verksamheten i den organisation som agerar värd. Även en resa till en av 

medlemmarna (en tidning) har ingått; ett besök som samtidigt var en utvärdering av den 

omorganisation som genomförts vid tidningen ifråga. En programgrupp jämte en ordförande i 

nätverket, en professor i arbetsvetenskap, fanns de första åren som stöd för samordnaren. På 

så sätt kunde delaktigheten i verksamheten från alla parter vidmakthållas.  

 

Som framgår av en utvärdering som gjordes av nätverket AiS så tidigt som i slutet av år 2001 

fann företagsledarna och näringslivschefen att deltagandet allmänt ökat deras kunnande inom 

området. Perspektivskiften i tänkandet, möjligheten till just diskussion och reflektion har varit 

värdefulla ansåg man. Sammanhållningen som skapats framförallt i och med Irlandsresan lyf-

tes vidare fram. Eftersom nätverket var så pass nystartat hade inte så mycket hunnit hända i de 

egna organisationerna, men på frågan vilka effekter man trodde och hoppades se framöver 

lyftes den egna personliga utvecklingen och fortsatt utveckling av den egna organisationen 

fram. Stort värde sattes också på de olika diskussionerna som nätverket gav utrymme till 

(Oudhuis 2003:14). Som kommer att framgå har dock detta nätverk genomgått stora 

förändringar; en förändring som under resans gång även inneburit att vi intagit olika 

forskarroller.  

 

2.1 Vägen till en centrumbildning 

Att nätverket genomgått omfattande förändringar har att göra med att medlemmarna vid en 

tidpunkt bestämde sig för att organisera en bredare verksamhet som spred kunskap till flera 

och fick en större betydelse i regionen, dvs. nämnda centrumbildning CAV. En av de stora 

frågorna som medlemmarna såg som en avgörande nöt att knäcka var då finansieringen och 

AiS-nätverkets medlemmar kom fram till att en medlemsavgift skulle vara den bästa lösnin-

gen. Det skulle garantera självständighet och en långsiktighet i finansieringen. Samtidigt 

menade man från näringslivets sida att högskolan rimligen borde medfinansiera centrum-

bildningen. Avsikten var också att framöver söka medel från andra möjliga finansiärer. 
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Centrat skulle visserligen nå flera men frågan om vem som skulle få bli medlem visade sig 

vara ytterst viktig. Och bl.a. diskussionen om finansieringsproblematiken visade att svaret inte 

var helt självklart. Det skulle förstås vara betydligt lättare ekonomiskt att driva centrat om fler 

blev medlemmar. Å andra sidan ansåg flera medlemmar att hela värdegrunden riskerade att 

urholkas om ’vem som helst’ kunde bli medlem. En avgörande fråga blev därför också om de 

nytillkomna skulle vara hängivna värdegrunden redan innan inträdet, eller om CAV tvärtom 

skulle kunna bidra till att sprida kunskap och förståelse för vikten av ett socialt hållbart 

arbetsliv genom en bredare medlemsbas. De flesta oroade sig här för att värdegrunden kunde 

urholkas och beslut togs därför om att centrat skulle tillåtas växa i långsam takt, snarast 

organiskt. På så vis ville medlemmarna både växa och värna värdegrunden och den närhet och 

sammanhållning som grundlagts i och med bildandet av nätverket AiS. En av medlemmarna 

från näringslivet uttrycker det som att: 

 

 I princip tycker jag att det skall vara företag som har nytta av de budskap, 

lärdomar och insikter som kommer ut ifrån seminarier och nätverksträffar. 

Alltså inte företag som i första hand är medlemmar för att ”ragga” kunder inom 

nätverket. 

 

Tanken var som sagt från början att medlemmarna skulle komma från skilda sektorer av 

arbetslivet för att centrat skulle kunna bli en arena för spridning av arbetsvetenskapliga idéer 

om ett socialt hållbart arbetsliv. Samtidigt upplevdes det alltså som viktigt att hålla fast vid en 

gemensam värdegrund, det blev centralt för medlemmarna att inte glömma bort de fördelar 

som det äldre nätverket AiS präglats av. I dagsläget utgörs ändå CAV av en bred och brokig 

skara medlemmar; förutom företag och Borås stad ingår även organisationer som folkhög-

skolor, fackliga organisationer, Borås Lasarett och Sveriges Provnings- och forskningsinstitut. 

  

2.2 Ett första hinder - finansieringen 

Tittar vi närmare på CAVs formella organisation betalar som framgått arbetslivets företrädare 

en medlemsavgift till verksamheten om 30 000 skr, medan Högskolan i Borås i sin tur garan-

terar en relativt stor medfinansiering. En förutsättning har vidare varit att samverkansarbetet 

ingår som en del av tjänsterna för de forskare som har ett direkt ansvar för centrats aktiviteter 

(till största delen finansierade av medlemsavgifterna). Verksamheten har ett starkt stöd från 

högskolan, såväl från rektor som från institutionsledningen. Utöver de medel som avsätts från 

centralt håll stöder institutionen centrat ekonomiskt genom att inte ta ut overheadkostnader. 
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En stor del av koordinering, kommunikationen mellan medlemmar och till omkringliggande 

samhälle sköts vidare av oss deltagande forskare. 

 

Det kan understrykas att högskolans ledning (på skilda nivåer) under en period var 

ambivalenta till idén och intog en delvis skeptisk hållning när det gäller möjligheten att få en 

sådan verksamhet att fungera, främst när det gäller att få företag och organisationer att betala 

ett medlemskap. För de drivande forskarna framstod högskolans osäkerhet och rädsla för 

ekonomiskt risktagande i början som ett nästan större problem än förutsättningarna för att 

väcka intresse bland arbetslivets aktörer. Det var en tid av motstridiga beslut och i själva 

verket så stod det inte klart förrän ett par veckor före invigningen att någon sådan skulle kun-

na äga rum överhuvudtaget. Efterhand som medlemsavgifterna kom in och verksamheten kom 

igång förändrades emellertid synen på centrat och den samverkan som ägde rum inom ramen 

för det. Intresse och uppmärksamhet från skilda håll har bidragit till den positiva syn som 

vuxit fram allt eftersom tiden gått.  

 

2.3 CAVs uppbyggnad och verksamhet 

I dagsläget står vi alltså med en verksamhet där företag/organisationer från såväl näringsliv, 

offentlig sektor som fackliga och andra organisationer har möjlighet att skicka fem deltagare 

var till CAV-seminarierna. Forskare från hela högskolan med intresse för arbetsvetenskapliga 

frågor bjuds även in tillsammans med enskilda forskare utanför högskolan. 

  

Vid centrats tillblivelse upptog själva verksamheten som sagt en stor del av AiS tid. Idag finns 

det emellertid ett råd med medlemmar som representerar CAVs olika parter kan diskutera ett 

innehåll, som hittills främst har bestått av seminarier med inbjudna forskare och praktiker. 

Genom att CAV till skillnad från AiS och de andra nätverken består av en bredare semina-

rieverksamhet finns förutsättningar för att röna en viss uppmärksamhet i den samhälleliga 

debatten när det gäller frågor kring s.k. hållbara arbetsorganisationer och ledarskap. Andra 

aktiviteter som pågått inom centrat har handlat om att arrangera en internationell konferens, 

delta i regionala arbetsvetenskapliga nätverk och stödja spridning av information genom 

CAVs hemsida och de månatliga Nyhetsbreven. CAV-medlemmar deltar dessutom som före-

läsare i institutionens utbildningar och forskning genomförs inom centrat, i samverkan med 

medlemsorganisationer.  
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Forskarrollen består oftast av att vara föreläsare eller värd för kunskapsspridning. Konkret har 

verksamheten organiserats i form av seminarier som normalt inleds av två föreläsare, en 

forskare och en praktiker från övriga arbetslivet. Akademikerrollen som föreläsare är här tyd-

lig. Etablerade forskare bjuds regelbundet in och får fungera som dragplåster och experter. 

Praktikerna har till stor del utgjorts av de företagsledare som ingår i AiS-nätverket, men även 

andra har bjudits in. Dessa förväntas berätta om egna erfarenheter av ex. organisationsutveck-

ling. Efter föreläsningarna följer gruppdiskussioner, varefter seminariet avslutas med en 

gemensam diskussion i plenum under ledning av en forskare som fungerar som moderator. 

Seminarierna hålls var sjätte vecka, vilket innebär ca 7-8 seminarier per år. Avsik ten har 

vidare varit att utgå från skilda teman under en termin eller ett år; teman som tas fram av ovan 

nämnda CAV-råd.  

 

2.5. Förändringarna och forskarrollen 

En viktig erfarenhet från etableringen av centrat är att initiativtagaren nätverket AiS, som 

tidigare utgjorde en mer personlig eller sluten arena för reflektion och kunskapsbildning, allt 

mer blev till en administrativ stöd- och basorganisation för CAV. Träffarna blev i hög 

utsträckning samtal kring allt från hur centrat skulle utformas, vilka som skulle bli 

medlemmar, hur det skulle finansieras, till att ta beslut om rent innehållsmässiga aspekter. 

Nätverksmedlemmar började ta sig an praktiska och administrativa funktioner som var mindre 

personliga och mer tydligt rollbaserade. 

 

För oss som forskare innebar det en formell roll som värdar och arrangörer av en seminarie-

verksamhet. Det var ett administrativt nätverksdeltagande som samtidigt begränsade engage-

manget i den kunskapsbildning som hade präglats av vad vi kan kalla för en sammanbindande 

praktik. Nätverket gick även igenom en ganska turbulent period när det gäller dess med-

lemssammansättning. Några lämnade beroende på att de slutat på medlemsföretagen ifråga, 

andra genom att de förflyttats till en annan geografisk del av företaget eller fått än mer kräv-

ande arbetsuppgifter; andra tillkom. Pensioneringar respektive förändrade arbetsuppgifter 

medförde vidare att ett par av forskarna lämnade nätverket samtidigt som den nuvarande sam-

ordnaren tillkom. Sammantaget innebar det en minskning när det gäller antalet medlemmar. 

Särskilt kännbar visade sig förlusten av professorn och tillika ordföranden med sina kun-

skaper och erfarenheter vara. En av dem som besvarat tidigare enkäter uttrycker sina intryck 

på följande sätt: 
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Vad det gäller CAV tycker jag att det är en bra form, som fungerar när det är 

många företag som är medlemmar. Viktigt med intressanta föreläsare och att 

deltagare måste engagera sig i grupp- och paneldiskussioner. AIS däremot 

tycker jag att det fungerat bra när det varit kontinuitet och hög närvaro. I 

nuläget har det skett så många förändringar avseende deltagare (några har gått 

ur och några har kommit till). (…)  upplever  att vid varje förändring är det som 

att börja om igen och det är enligt min mening olyckligt och förhindrar mer 

djupgående  resonemang och diskussioner. 

 

Medlemsomsättning tillsammans med den administrativa inriktningen innebar en lägre grad 

av engagemang i AiS. Den tid som krävts för att upprätthålla den tillit som kännetecknar det 

lärande som utgjorde grunden för AiS begränsades, och färre deltog vid mötena. Genom att 

AiS snarast övergick till att bli ett mer instrumentellt organiserande/administrerande av upp-

byggandet och sedermera etablerandet av CAV, riktades engagemanget snarare mot den 

bredare kunskapsspridning som präglar centrat. Ett flertal av företagsledarna har också 

bidragit på ett mycket aktivt sätt till den positiva utveckling som centrat genomgått. Flera har 

agerat som inledande föreläsare, andra har aktivt deltagit i möten och skrivelser till rektor, 

någon har medverkat vid konferenser där CAV presenterats, en annan har bistått med upp-

byggandet av hemsidan, åter någon med att få till stånd en internationell konferens i samar-

bete med det egna företaget.  

 

Inom AiS ville emellertid företagsledare och forskare ändå hitta tillbaka till en samman-

bindande och mer engagerande praktik. En risk om detta inte kunde uppnås var, enligt några 

av medlemmarna att även engagemanget för CAV skulle utarmas, vilket i sin tur skulle leda 

till att hela organisationen försvagades. Att få tillträde till en mindre arena för reflektion tyck-

tes för många utgöra en stor dragningskraft, och det engagemang som företagsledare och 

forskare känt inom och för nätverket, var också det som väckt deras intresse för att gå vidare 

och bilda ett centrum. För forskarna framstod det vidare som viktigt att förändra verk-

samheten för att inte deltagandet i alltför stor utsträckning skulle utgöras av att arrangera och 

hålla föreläsningsserier. De forskande medlemmarna ville inte bara sprida kunskap utan också 

utveckla en bättre förståelse för villkoren för ett hållbart arbetsliv tillsammans med företags-

ledarna.  
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2.6. Nätverket – en fråga om personlig utveckling och gemensamma diskussioner 

Svårigheterna att i ekonomiska termer mäta effekten av det reflexiva förhållningssätt vi för-

ordade, kan naturligtvis vara en förklaring till det minskade engagemanget i nätverket. Skulle 

det möjligen kunna vara så att medlemmarna började ifrågasätta om deltagandet i AiS hade 

någon effekt? Av enkätsvar, minnesanteckningar och informella samtal framgår emellertid att 

företagsledarna satte stort värde på de idéer och gemensamma reflektioner som de fått med 

sig från nätverket. För vissa individer framstår engagemanget i AiS och CAV som början på 

en lång resa. Såväl arbetslivets representanter som medlemmar från högskolan upplever en 

ökad medvetenhet och reflexionsförmåga kring förutsättningarna för ett socialt hållbart 

arbetsliv. Som en av företagsledarna skriver i enkäten: 

  

Tidigare gav AIS-medverkan mig ”råg i ryggen” att våga genomföra föränd-

ringar avseende delaktighet inom vårt företag. Jag hade stor behållning av att 

”bolla” och testa idéer med övriga deltagare eller med gruppen. Detta var 

mycket givande och innebär bestående effekter. CAV-medverkan ger fortlöpande 

ny kunskap och idéer utifrån aktuella forskningsresultat, vilket är bra och 

resulterar i förändringar inom vår organisation. Exempel är svårt att ge 

eftersom det handlar om komplexa frågor. 

 

När det gäller nätverket ger arbetslivsrepresentanterna även uttryck för en upplevelse av per-

sonlig utveckling och de fäster stor vikt vid gemenskapen. Borås stads näringslivschef uttryc-

ker sig så här om den påverkan deltagandet haft för honom personligen: 

 

På det personliga planet har det betytt en hel del. Det har varit intressant och 

gett många tillfällen till eftertanke. Den sociala gemenskapen i gruppen har 

varit mycket värdefull och  tänk på alla de möten som vi haft där det nästan varit 

svårt att avsluta diskussionen. 

 

Det är intressant att notera att det är gemensamma diskussioner och den personliga utveck-

lingen som i citaten ovan tillskrivs betydelse för nätverket, medan etablerade forskares före-

läsningar och redogörelser för forskningsresultat förknippas med CAV. Deltagande forskare 

uttrycker på samma vis uppskattning över att nätverket har medfört tillfällen till att justera och 

nyansera egna uppfattningar om olika fenomen i arbetslivet. I forskarens fall är det även en 

form av personlig utveckling som har direkt betydelse för såväl undervisning som forskning. 
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2.7  Forskarrollen och förändringen av AiS  

Att det minskade engagemanget i AiS inte berodde på att det är svårt att kalkylera den 

ekonomiska effekten av en sådan reflexiv verksamhet, framstod som än tydligare när vi under 

år 2005 började omforma innehållet i nätverket. Vi tog fasta på den betydelse som tillskrivits 

den personliga utvecklingen och försökte rikta verksamheten mot de organisatoriska problem 

som företagsledarna upplevde på sina egna arbetsplatser. På så vis skulle bristen på enga-

gemang kunna åtgärdas och den sammanbindande och reflexiva praktiken som tidigare varit 

närvarande återskapas. Detta gjordes också genom att nätverket fick formen av en cirkel inom 

vilken vi alltjämt håller på att skriva en bok ihop om förutsättningarna för ett socialt hållbart 

ledarskap (Holmstrand & Härnsten 1999:277f).  

 

Företagsledarna började nu skriva om självupplevda fall av organisationsutveckling i den 

verksamhet som de företräder. Och vi har sedan dess sammankallat till ett seminarium varje 

månad där någon av medlemmarna på förhand anmält intresse för att diskutera de texter som 

de författat själva. Dessa seminarier har fungerat som en arena för reflexion, där alla när-

varande har läst de texter som presenterats och framfört kritik. Skilda perspektiv och erfaren-

heter, i såväl akademi som i olika delar av arbetslivet, har på så vis kommit till tals. Semina-

rierna har haft en ordförande från arbetslivet och en forskande koordinator som haft till upp-

gift att sammanställa minnesanteckningar med de kommentarer som framkommit under 

diskussionens gång. Dessa minnesanteckningar har sedan vidareförmedlats till alla nätverkets 

medlemmar som givits möjlighet att utveckla sina reflektioner.  

 

Forskarna har efter sammankomsterna funnits tillhands och fortsatt att läsa texterna samt fört 

in kommentarer i de olika utkasten. Dessa kommenterade textutkast har skickats med E-post 

till ansvariga författare, som kunnat fortsätta diskussionen med enskilda forskare. En akade-

misk tradition av abstrakt och generell reflexion har på så vis korsbefruktats med praktikers 

erfarenheter från skilda men konkreta arbetsplatser. För den forskande parten har goda exem-

pel på teoretiska problem och inte minst konkreta förändringar i arbetslivet blivit tydliga. I 

våra dokumenterade diskussioner om projektets arbetsform framkommer även att det teore-

tiska akademiska bidraget upplevts som viktigt för hur deltagarna förstått sina erfarenheter 

från arbetslivet. Det är emellertid ofta i de gemensamma diskussionerna som denna utveckling 

återigen ansetts ha uppstått. Företagsledarna tycks ha uppskattat det teoretiska bidraget i ett 
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sammanhang, där dialogen är både personlig och forskarrollen mindre formell än vad som är 

fallet vid exempelvis en föreläsning. 

 

För oss forskare kan sägas att upplägget har medfört en analyserande och koordinerande roll. 

Allt eftersom diskussionerna fortgått har vi lagt energi på att söka efter likheter, gemensamma 

nämnare mellan texterna, som fått ligga till grund för ett gemensamt tema att jobba vidare 

med (Jfr. Amble & Gjerberg 2006). I många avseenden har vi som forskare på så sätt styrt 

formuleringen av vad som blivit det gemensamma problemområdet. Samtidigt har vi hela 

tiden utgått ifrån företagsledarnas egna fall och beskrivningar. Att ha återskapat ett engage-

mang i nätverket utan att deltagarna själva upplevt en närhet till de diskussioner som avhand-

lats, framstår som väldigt svårt. Genom att företagsledarna själva äger de fall som de skriver 

om har det vidare varit lättare att understryka nyttan av de diskussioner som ägt rum i 

nätverket.  

 

2.8 Forskarrollen och den gemensamma diskussionen 

I såväl AiS som CAV har fokus varit på frågor om ett hållbart arbetsliv, men rollfördelningen 

mellan parterna i nätverket har varit mindre tydlig än i CAV. Forskarrollen är visserligen vik-

tig inom AiS; som nämnts har vi som forskare sökt generella teman som binder ihop de olika 

företagsledarnas texter i det gemensamma bokprojektet. Istället för att inta en kunskaps-

förmedlande roll har vår uppgift varit att koordinera och driva diskussionen framåt genom att 

kommentera både gemensamma problemområden och meningsskiljaktigheter (jfr. Amble & 

Gjerberg 2006). Samtidigt som vi som forskare i många stycken då fått göra ett relativt tradi-

tionellt analysarbete, har det också varit ett viktigt arbete för att hålla liv i bokprojektet.  

 

Att forskarrollen haft en viktig funktion hindrar emellertid inte att forskaren fått en mindre 

framträdande roll. Det är trots allt företagsledarna själva som äger sina texter och de perspek-

tivskillnader som varit tongivande i diskussionerna har inte heller nödvändigtvis uppstått 

mellan forskare och företagsledare, det har lika ofta skett mellan ledarna. I jämförelse med 

CAV har forskarrollen alltså blivit mindre artikulerad i den interaktion som förekommit inom 

AiS. Kunskapsbildningen har där många gånger istället drivits på av företagsledarna själva.  

 

3. ANALYS OCH DISKUSSION 

Det går att understryka att det såväl i CAV som AiS knyts personliga kontakter. Vidare är det 

viktigt för medlemmarna att i båda fallen företräda en organisation från arbetslivet eller 
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akademin – det finns en formell tillhörighet och kompetens som har betydelse för deras 

medlemskap i båda dessa verksamheter. Samtidigt kan vi ta fasta på att rollfördelningen inte 

artikuleras lika tydligt i AiS som i CAV. I förstnämnda nätverk är betydelsen av personliga 

relationer och tillit till varandra viktigare; verksamheten består av en sammanbindande praktik 

där formella roller får mindre betydelse (Putnam 2001:24f). Förtroendet för forskaren baserar 

sig under sådana omständigheter mindre på att denne sitter inne med expertkunskaper som ska 

förkunnas under föreläsningar. Att deltagarna har olika motiv och organisatorisk tillhörighet (i 

forskarens fall akademin) är visserligen betydelsefullt för den kunskapsbildning som sker. Det 

finns vidare en faktisk arbetsdelning mellan akademiker och företagsledare även i det nämnda 

bokprojektet. Men den betydelse som forskare och praktiker tillskrivs framstår som mer 

flytande och ömsesidigt fördelad i det mindre nätverket AiS än i CAV (Oudhuis & 

Rolandsson 2005). 

 

I nätverket med dess sammanbindande praktik bygger förtroendet för de forskare som deltar 

mindre på en artikulerad expertroll och mer på att denne kan sätta sig in i och kommentera 

praktikerns specifika erfarenheter. Relationen bygger inte lika mycket på en förutsägbar och 

formell auktoritet, och följdriktigt gäller det för forskaren att förhandla sig fram till att få 

forska tillsammans med företagsledarna (Svensson m.fl. 2002:11f). Förutsättningarna inom 

centrat är däremot annorlunda. I det sammanhanget tycks forskaren ta plats i ett tydligare 

arrangemang för kunskapsspridning. Det gäller att nå ut till en större variation av aktörer som 

man inte nödvändigtvis har en personlig relation till, och som föreläsare ska inbjudna akade-

miker också agera dragplåster. Det medför att forskaren ikläder sig en formell roll som såväl 

arrangör som föreläsande expert. I både nätverket och i centrat tillskrivs forskaren en förmåga  

att lyfta upp mer allmänna teman, men i sistnämnda sammanhang är kommunikatörs- och 

expertrollen mer artikulerad. Det är en överbryggande praktik som präglar CAV (Putnam 

2001), med en tydligare arbetsdelning mellan praktiker och akademiker. Forskaren blir till en 

kunskapsbildande expert för olika intressenter; som förmedlar kunskap om generella skeen-

den och mönster i arbetslivet, medan praktikern berättar om egenupplevda fall. 

 
3.1 Några reflektioner om de organisatoriska villkoren. 

Det kan återigen understrykas att parternas olika kunskapsintressen eller rollfördelning dem 

emellan inte försvinner helt i nätverket AiS. Den kunskapsbildning tillsammans med företags-

ledarna som sker, bygger däremot mycket på att ledarna själva kommer till tals genom sina 

texter (Oudhuis & Rolandsson 2005). De lutar sig inte tillbaka och lyssnar på en föreläsning 
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eller tar goda råd, utan de diskuterar och skriver själva om det som angår dem. Engagemanget 

tycks då även ha kommit tillbaka. För vår del som forskare har det också blivit lättare att 

understryka vikten och nyttan av att delta i dessa textdiskussioner när fallen som behandlas är 

självupplevda av deltagarna. Samtidigt bör vi påminna oss om att nätverket vid en tidpunkt 

tycktes vara på väg att upphöra på grund av att administrativa uppgifter tog överhand och att 

det var en stor omsättning av medlemmar. En sådan exklusiv verksamhet, som bygger på rela-

tioner mellan personer, kan vara bra för ett interaktivt forskningsupplägg med t.ex. företags-

ledare; där samtalen annars riskerar att bli tillrättalagda (jfr Kvale 1997). Men det förlopp vi 

ser i AiS utveckling stödjer teoretiska resonemang och tidigare forskning som hävdar att 

sociala forum som bygger på personliga relationer kräver mycket underhåll för att överleva 

(Bovaird & Loeffler 2005:154f). 

 
Att förlita sig på en etablerade formalia som ger upplysningar om vad vi kan förvänta oss av 

olika organisationers företrädare – exempelvis forskaren som den föreläsande experten – 

tycks däremot ha fungerat bra för att kommunicera till en bredare skara intressenter, när cent-

rat väl var igång. CAV-deltagandet har kunnat upprätthållas på en betydligt mer rutinmässig 

grund än AiS, och har vidare givit upphov till en bredare bas att bygga verksamheten på 

(Putnamn 2001). Samtidigt bör vi komma ihåg de förtroendesvårigheter som vi forskare 

upplevde vid etableringen av centrat, fast då beroende på högskolans egen ledning. Det verkar 

som om man från högskolan inte förväntade sig att arbetslivet skulle uppvisa ett så pass 

omfattande intresse att de också skulle betala för ett medlemskap. Startsträckan var helt enkelt 

längre vid etablerandet av den mera formella verksamheten som CAV är. Mobiliseringen gick 

trögt i början.  

 

Ytterligare ett problem med ett mer formellt arrangemang är förstås att interaktionen mellan 

forskare och praktiker kan tappa intensitet (jfr Bovaird & Loeffler 2005). Rollbaserade för-

väntningar, inte minst för forskarparten, artikuleras och riskerar att begränsa kunskapsbild-

ningen till att bestå av sedvanliga förläsningsserier (Kramer 1999). För den som önskar lära 

sig mera om t.ex. hur det är att arbeta som företagsledare, är det inte svårt att se faran av att 

man under sistnämnda förutsättningar fastnar i vad Svensson beskrivit som ett artigt konferer-

ande (Svensson 2001). Det är vidare betydligt svårare att peka på nyttan av deltagandet i ett 

formellt forum, när det som avhandlas inte är självupplevda fall, på det vis som är fallet inom 

nätverket AiS. 
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4. AVSLUTNING – FORSKAREN SOM ANALYSERANDE KOMMENTATOR 

ELLER SOM ADMINISTRATÖR OCH EXPERTFÖRELÄSARE.  

Vi började texten med att påstå att de allt mer uttalade förväntningarna på ny och mer grundad 

forskning – ibland beskriven som Mode 2 – sällan följs av en uttömmande analys av hur 

förtroendet parterna emellan är organiserat och hur forskarrollen påverkas (Nowotny m.fl. 

2003; Gustavsen 2003). Vi får nog tillstå att även denna text har sina empiriska begränsningar 

för att kunna fylla denna kunskapslucka. Det är två olika men sammankopplade verksamheter 

som diskuterats, och det behövs betydligt mer underlag och tid för att utröna vilka följder som 

nya mer interaktivt baserade forskningsformer kommer att få för forskarrollen. Den interak-

tiva kunskapsbildning som ägt rum inom CAV och AiS, har emellertid upplevts som väldigt 

positiv; alla deltagare har haft möjlighet att pröva och formulera om sina perspektiv på arbets-

livet. Vidare kan vi på basis av denna text också sluta oss till att den ”sociala robusthet”, d.v.s. 

det empiriska grundandet som sådana nya former av kunskapsproduktionen sägs leda till 

gäller, fast i olika utsträckning i olika former av kunskapsbildning (Gibbons m.fl. 1994).  

 

Vad gäller forskarrollen är det slutligen intressant att notera den betydelse som en sådan när-

het till empirin kan leda till. Beroende på närheten till olika arbetsplatser och dess företrädare 

axlas i de fall som här diskuteras olika roller. Det är roller som består av att vara antingen en 

analyserande kommentator eller en administrerande konferensarrangör och expertföreläsare. 

Detta tycks i sin tur hänga ihop med de olika former av organisatoriska sammanhang som 

präglar AiS och CAV, där förtroendet är mer personligt i det första fallet och mer formellt och 

rollbaserat i det andra.  Den analyserande och kommenterande forskaren ges då mer utrymme 

i det mindre nätverket, inom ramen för det personliga förtroendet mellan akademiker och 

praktiker. En sådan slutsats leder oss slutligen till frågan om detta bara gäller i vårt fall eller 

om så är fallet även i andra sammanhang. Med stöd av tidigare forskning och teori skulle vi 

kunna förvänta oss att så är fallet och därav också argumentera för att välja mer personliga 

och nätverksliknande former i arbetet med att skapa interaktiv och socialt robust forskning. 

Fler studier är visserligen önskvärda, men utifrån denna studie tycks vi kunna säga att ett 

interaktivt upplägg, där syftet är att forska med, gynnas av en mer sammanbindande praktik. 

Den som gör det valet bör emellertid vara väl förberedd på att få bygga upp nätverket och 

dess relationer om och om igen.  
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