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3 Gränsöverskridande kunskaps-
bildning  
- praktik och teori i interaktion 

Gunilla Nordström 

3.1 Inledning 

I detta paper kommer jag att föra ett resonemang kring möjligheten att 
kombinera ett praktiskt utvecklingsprojekt med ett interaktivt forsknings-
perspektiv. Jag inleder med att beskriva den praktik jag verkar i och mitt 
forskningsintresse, inkluderande ett antal aktuella begrepp. Därefter reflek-
terar jag över den interaktiva forskningen. Utifrån praktikens kontext och 
det problemområde som skisserats fram resonerar jag kring hur forskning-
en i samverkan med praktiken (interaktivt) skulle kunna struktureras för att 
bidra till att kritiskt skildra problemområdet och fördjupa kunskaperna i 
pågående utvecklingsprojekt. Avslutningsvis kommer jag att beröra fors-
karens roll med betoning på dikotomin med att både vara forskare och del 
av den studerade verksamheten. Mitt resonemang tar sin utgångspunkt ett 
par huvudfrågor: 

• Hur kan en interaktiv forskningsansats vara till fördel för att fånga 
de faktorer som stödjer professionaliseringen av chefsrollen i dess 
kontextuella miljö, socialtjänsten i Jönköpings kommun samt vara 
till nytta för både praktiken och teorin? 
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• Hur är det möjligt att hålla behövlig distans för att öka förståelsen 
för forskningsområdet och samtidigt bibehålla närheten som krävs 
för ett lyckat utvecklingsarbete?   

3.2 Utveckling av ledarstöd inom 
socialtjänsten 

Jag arbetar som personalstrateg inom socialtjänsten i Jönköpings kommun. 
Vi har närmare 5 000 medarbetare varav 175 är chefer. Verksamhetsområ-
det spänner över samtliga socialtjänstens uppdrag, d v s allt från äldre- och 
handikappomsorg till individ- och familjeomsorg. Budget ligger på cirka 2 
miljarder kronor.  

Mitt forskningsintresse rör professionalisering av chefsrollen inom offent-
lig förvaltning och de faktorer som stödjer denna professionaliseringspro-
cess. Ett svenskt chefskap beskrivs ofta i en positiv anda som präglad av 
tillit, samarbete, delaktighet och konsensus, men på den negativa sidan hör 
tidskrävande förankringsprocesser, beslutsrädsla och otydlig maktutövning 
(Vinnova, 2008-03-11). Min erfarenhet är att beskrivningen väl stämmer in 
på chefskapet i offentlig förvaltning, däremot är forskningen kring chefer 
och ledarskap inom de politiskt styrda organisationerna ringa. Det behövs 
mer kunskap kring det offentliga ledarskapets alltmer komplexa roll, spe-
ciellt med hänsyn till välfärdssamhällets förändring (Sandberg & Fogel-
berg, 2000; Jonsson, 2001). Den förändring som kan observeras inkluderar 
bland annat att verksamheten konkurrensutsätts, medlen krymper och kra-
ven på effektivitet ökar. Det är en förändring som kräver alltmer individua-
liserade lösningar med mätbara resultat. Under de senaste decennierna har 
ett stort antal OECD-länder börjat tala om ”The New Public Manage-
ment”. I Sverige har NPM fått stort genomslag och innebär i praktiken en 
ny syn på styrning och organisering av den offentliga sektorn som bygger 
på antagandet att en större marknadsorientering ökar kostnadseffektiviteten 
utan att försämra kvalitet och måluppfyllelse (Thylefors, 2007). De märk-
bara förändringarna påverkar givetvis hela organisationen, men speciellt 
påverkas cheferna som har ansvar att se till att fattade beslut verkställs. Att 
vara chef och ledare inom socialtjänsten är ett komplext uppdrag, ett upp-
drag man bör få möjlighet att växa in i (Socialtjänsten, 2008).  
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Under år 2005 tog förvaltningsledningen ett beslut om att avsätta totalt 
1,35 miljoner kronor under en treårsperiod för ett traineeprogram. ”Utbild-
ningarna på högskolenivå har blivit alltmer teoretiska och de praktiska 
kursmomenten har minskat. Det innebär att arbetsgivaren får ta ett större 
ansvar vad det gäller introduktionen av nya medarbetare. Ett gott chefskap 
är en grundläggande förutsättning för en bra arbetsmiljö. För att säkerställa 
att våra nya chefsmedarbetare är väl förberedda för sitt nya uppdrag före-
slås en organiserad introduktion i form av ett 6-månaders traineeprogram, 
som ska genomföras 1 ggr per år, omfattande 6 platser, med start i januari 
varje år.” (VIP, 2005). 

Ett traineeprogram är en företagsinternutbildning som kombinerar praktik 
och teori och syftar till att locka till sig och utveckla morgondagens ledare. 
”Det praktiska arbetet på olika avdelningar varvas med en presentation av 
företagets speciella inriktning och rutiner. Syftet med utbildningen är dels 
att ge företagsledningen en indikation om vilka uppgifter den nyanställde 
är bäst lämpade för…, dels att ge traineen själv en möjlighet att skaffa sig 
en överblick över verksamheten och att skapa sig ett nätverk av kontakter.” 
(NE, 2006). Jag fick i uppdrag att planera för och genomföra socialtjäns-
tens första traineeprogram för chefer med start våren 2007. Utvärderingen 
av detta första program visade mycket goda resultat och deltagande chefer 
upplevde att programtiden verkligen gav dem möjlighet att successivt lära 
känna den kommunala verksamheten och chefsuppdraget samt skapa sig 
ett internt nätverk (Nordström, 2007).  

Traineeprogrammet är bara en av flera insatser som jag varit med att ut-
veckla i syfte att stödja chefen i sin roll och sitt uppdrag att leda, styra och 
utveckla den kommunala verksamheten. Till andra insatser räknas bland 
annat mentorskap, reflektionsgrupper, chefsteam och implementeringen av 
ett sammanhållet chefsintroduktionsprogram. Ett ledord som varit framträ-
dande vid utvecklandet av ledarstöd är trygghet, det jag åsyftar är strävan 
av att öka tryggheten i chefsrollen. Jag skulle vilja påstå att trygghet och 
utveckling är varandras motpoler. För att utvecklas behöver man ta från 
tryggheten, som därefter kräver en form av stabilisering som bekräftar de 
vägval man tagit. Denna rörelse mellan å ena sidan trygghet och å andra 
sidan utveckling involverar ett ständigt lärande och skulle kunna symboli-
seras med hjälp av en våg där de olika vågskålarna oupphörligt balanseras 
mot varandra. Lika viktigt som att bygga upp kvalitativa och hållbara sy-
stem inom socialtjänstens olika verksamhetsområden är det att skapa en 
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fungerande struktur som stöd för chefens yrkesutövning och yrkesprofes-
sionalisering.   

3.3 Lärandet som ständig följeslagare 

Svensson (Svensson, 2002) förklarar att lärandet är i fokus i den interakti-
va forskningsansatsen. Centralt handlar det om att organisera en gemen-
sam kunskapsbildning. Eftersom lärandet utgör en central del i det skisse-
rade problemområdet kan det vara på sin plats att definiera lärande. Jag tar 
hjälp av Ellström m.fl. (1996) ”Med lärande avses relativt varaktiga för-
ändringar av en individs kompetens som ett resultat av individens samspel 
med sin omgivning”. Lärandet är en del av all mänsklig aktivitet och för-
mågan att lära är en del av människans medfödda beredskap, dock är lä-
randet inte alltid synligt. Lärandet kan delas in i tre olika former; formellt, 
icke-formellt och informellt lärande. Utbildning tillhör det formella läran-
det och hör traditionellt skolan till. Det är en form av planerat och tidsbe-
gränsat lärande inrymt i den institutionella världen och leder till betyg eller 
intyg. Informellt lärande är varken planerat eller tidsbegränsat och det är 
därför svårare att upptäcka. Informellt lärande förekommer i olika sam-
manhang och brukar även benämnas vardagslärande, förtrogenhetskun-
skap eller tyst kunskap. I den tredje formen av lärande, icke-formellt läran-
de, inryms förutom arbetsmarknadskurser och huvuddelen av 
fortbildningen även kompetensutveckling. Kompetensutveckling hör ar-
betslivet till och är en planerad form av lärande med ett stort spektra av 
tillvägagångssätt. Fokus ligger på den kompetens som krävs för att utföra 
ett visst arbete eller en viss uppgift. Kompetensutveckling bör innehålla: 

• förståelse, fokuserat på förståelse av den egna praktiken som kan 
synliggöra tyst kunskap  

• kompetensförstärkning, genom införandet av mer abstrakta inslag 
kring exempelvis olika organisations- och ledarskapsteorier 

• kompetensförnyelse, utrymme till reflektion som leder till att om-
pröva förståelsen av arbetet och i slutändan förändra arbetsmeto-
der (Sandberg, J. & Targama, A.,1998).  
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Vidare kan lärandet beskrivas bestå av två av varandra beroende delar; 
tanke och handling. Genom ett växelspel mellan att tänka och att agera, där 
reflektion har en central roll kan lärandet synliggöras och fördjupas. Det 
finns skäl till varför vi handlar på ett visst sätt och skälet sätter in hand-
lingen i ett meningsfullt sammanhang. Ibland kan skälet vara oklart vid 
själva handlandet och blir inte tydligt förrän tillfälle ges att fundera över 
varför man handlat på ett visst sätt. Reflektion betyder just eftertanke eller 
spegling och utmärks av att det inte ingår några nya impulser från omgiv-
ningen (Illeris, 2001). Eftertanke är en form av problemlösning och när 
utvecklingsinriktade aktiviteter tenderar att gå förlorade i vardagsarbetet 
blir det högst nödvändigt att kliva ur flödet och ge utrymme för nya per-
spektiv att ta form. Först då kan erfarenheten förstås och bli meningsfull.   

3.4 Trygghet som utvecklingens motpol 

Ovan beskrev jag min syn på trygghet och utveckling som varandras mot-
poler. Förklarande menar jag att för att utvecklas, lära och förändras behö-
ver man ta lite av sin trygghet. Det finns således ett inbyggt riskmoment i 
ett utvecklingsförlopp, i att välja att ta en ny väg eller göra något på ett 
annorlunda sätt än man tidigare gjort. Resonemanget blir högst relevant 
när man beslutar sig för att söka och anta utmaningen i till exempel ett nytt 
arbete. Initialt kan detta val och denna utveckling upplevas som lite kao-
tiskt. I det här sammanhanget skulle jag vilja föra in Antonovskys (2007) 
resonemang kring känslan av sammanhang, så kallat KASAM som en vik-
tig aspekt när man ställs inför olika krav, som exempelvis att anta utma-
ningen i ett chefsuppdrag. KASAM innehåller tre olika komponenter: 

• Begriplighet som kännetecknar en stabil förmåga att bedöma verk-
ligheten utan alltför stor känslomässig inblandning 

• Hanterbarhet som definieras som den grad till vilken man upple-
ver att det står resurser till ens förfogande, med hjälp av vilka man 
kan möta de krav som ställs. 

• Meningsfullhet som är motivationskomponenten som har en käns-
lomässig innebörd.  
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Vidare för Antonovsky fram några aspekter på arbetssituationen som ska-
par livserfarenheter av central betydelse för graden av KASAM; ”Medver-
kan i socialt värdesatt beslutsfattande” som syftar på förhållanden som 
stolthet över ens arbete och frihet att själv bestämma över situationen, ”be-
lastningsbalans” som syftar på tillgången till resurser för att få arbetet väl 
utfört samt utrymme för att använda sin potential i sant komplext arbete 
och ”förutsägbarhet” som syftar på i vilken utsträckning arbetssituationen 
skapar en tydlig bild och upplevs trygg. Jag tror att alla begreppets kom-
ponenter är viktiga i professionaliseringsprocessen.  

3.5 Är chefsrollen inom socialtjänsten på väg 
mot en professionalisering?  

Många välfärdsorganisationer är professionella organisationer i betydelsen 
att de domineras av en eller flera professioner. En profession kännetecknas 
av en gemensam teoretisk kunskapsbas som kommer ur en längre formali-
serad utbildning, en samhällelig auktorisation samt gemensamma normer 
och etiska koder (Thylefors, 2007; Wolmesjö, 2005). Exempel på profes-
sioner är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Wolmesjö (2005) 
konstaterar att första linjens chefer inom äldre och handikappomsorgen är 
att betrakta som en semiprofessionell yrkesgrupp, då de saknar de beskriv-
na kriterierna. I sammanhanget kan det vara intressant att jämföra första 
linjens chef inom socialtjänsten med en chef inom grundskolan där staten 
implementerat en statlig rektorsutbildning på högskolenivå. Än finns inga 
krav på genomförd utbildning för en rektorstjänst däremot kan utbildning-
en möjligtvis ses som ett led i en ökad professionalisering av rektors-
/chefsrollen.  Inom socialstyrelsen finns inga planer på en enhetlig statlig 
utbildning för socialtjänstens chefer, men i praktiken är professionens kän-
netecken ett högst diskuterat ämne. Traditionellt har duktiga sjuksköters-
kor och socionomer rekryterats till chefspositioner, men idag går mening-
arna isär om grundprofessionens betydelse. Diskussionen rör bland annat 
begrepp som generalist och specialist och huruvida chefsrollen inom soci-
altjänstens verksamhetsområde är i behov av en generalist alternativt spe-
cialist. För socialtjänsten i Jönköpings kommun är det av största vikt att 
cheferna får en gemensam kunskapsbas att utgå ifrån för att uppnå ökad 
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kvalitet i verksamheten och därav har chefsutvecklings- och ledarstödsfrå-
gorna varit högt prioriterade. 

3.6 En interaktiv forskningsansats 

Nietsche förklarar att vi inte kan gå utanför oss själva och observera “verk-
ligheten” som den är för det finns ingen universal vetenskaplig lag som ger 
oss sanningen. Det innebär att all kunskap involverar någon form av sub-
jektivitet som transformerar objekten i världen. All vetenskap involverar 
människor, direkt eller indirekt, och vi tolkar saker och ting olika beroende 
på vår erfarenhet, kunskap och mentala tillstånd. Vetenskap är att meto-
diskt och strukturerat testa idéer eller problem för att söka förstå, förklara 
och utforska den värld vi lever i. Metoden/metoderna styrs av den kontex-
tuella miljön (Chalmers, 1999; Van de Ven & Johnson, 2005).    

Traditionellt har det varit så att forskaren strukturerar processen och delta-
garna står för innehållet i aktiviteterna. Forskaren står för den vetenskapli-
ga kunskapen och deltagarna för vardagskunskapen. De olika delarna 
kompletterar varandra. Precis så här tänkte jag när jag inledningsvis funde-
rade kring möjligheten att ”komplettera” utvecklingsarbetet med ett forsk-
ningsperspektiv. Dessvärre betyder det att deltagarna reduceras till studie-
objekt vilket just är ett av forskningens huvuddilemman. Kompletterande 
delar bevarar ofta separata uppgifter, roller och funktioner (Eikeland, 
2006). Aktionsforskningen lanserades under 40-talet för att förändra forsk-
ningens förutsättningar i ett försök att engagera deltagarna i forskningspro-
cessen och minska gapet mellan teori och praktik. Sociologen Kurt Levin 
anses vara aktionsforskningens fader (Svensson m fl., 2006; Jonsson, 
2001). Eikeland (2006) menar att om teori och praktik, reflektion och 
handling ska unifieras måste samma människor vara delaktiga i båda de-
larna och i samma process. Den interaktiva forskningen innehåller en sub-
jektsrelation, vilket innebär att forskaren ser det empiriska objektet även 
som subjekt (Svensson, 2008-06-09; Jonsson, 2001). Denna insikt att ut-
vecklings- och forskningsprocessen inte behöver vara kompletterande de-
lar utan integrerade delar utmanade mig i min tankeprocess.  
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Collaborative research kan användas som ett samlingsbegrepp för olika 
former av forskningsansatser där bland annat aktions-, interaktiv och del-
tagande(participatory) forskning inkluderas (Ellström, 2008-08-28). Foku-
serar vi speciellt interaktiv forskning kan man säga att den mer är ett för-
hållningssätt än en metodologi (Larsson, 2006). Själva essensen är 
deltagarnas involvering i analysarbetet. Det innebär en fundamental vänd-
ning av hur akademiker beskriver sin relation till praktiken (Eikeland, 
2006; Van de Ven & Johnson, 2006). Larsson (2006) beskriver att interak-
tiviteten är närvarande när man skapar något tillsammans, praktiker och 
forskare, praktik och teori, utifrån ett gemensamt problem. Samhällsveten-
skapen har ett särskilt intresse i denna forskningsansats i sin strävan att 
minska gapet mellan forskningen och praktiken och skapa en gemensam 
kunskapsbildning. Traditionell forskning ses som alltför fyrkantig, snäv 
och med liten praktisk relevans (Van de Ven & Johnson, 2006).  

Inom samhällsvetenskapen kan abstraktion användas som alternativ till 
experiment. Abstraktion beskrivs som experiment genom förnuft och reso-
nemang (Danemark m.fl. 2006). Huvudfrågorna är vad och hur, vilket 
lämnar om-frågan utanför. Forskningen kan inte begränsas till enbart sys-
tematisk observation, utfrågningar eller experiment (Eikeland, 2006). Dia-
logen och reflektionen blir centrala delar inom den interaktiva forsknings-
ansatsen.  

Den interaktiva forskningen kan beskrivas bestå av tre uppgifter: 
• Vetenskaplig uppgift – långsiktig och kritisk teoriutveckling 

• Praktiskorienterad uppgift – stödja utvecklingsprocessen i organisatio-
nen (dock kan det inte vara forskningens mål) 

• Bildande uppgift – strävan efter en gemensam kunskapsbildning, ett 
gemensamt lärande (Ellström, 2008-08-28). 

Svensson (2008-06-09) presenterar en något annorlunda struktur för att 
beskriva den interaktiva forskningen. Genom en kombination av teoretisk 
och praktisk kunskap förklarar han att man strävan efter en gemensam 
kunskapsbildning. 
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Vetenskaplig kunskap Vardagskunskap 

• Distansierad • Direkt 

• Abstrakt • Konkret 

• Långsiktig • Omedelbar 

• Kritisk • Okritisk 

• Systematisk • Tillfällig 

Kruxet blir att organisera och kombinera de båda kunskapsområdena för 
att åstadkomma och beskriva det tredje området, nämligen den gemen-
samma kunskapsbildningen. För att krångla till det ytterligare gör jag ett 
försök att föra in ett nivåperspektiv i resonemanget. Det är gott nog att be-
skriva och utforska ett fenomen, men i syfte att skapa en forskning som är 
till nytta för både vetenskapen och praktiken, som ändå den interaktiva 
forskningen till del hävdar sig kunna bidra med, tror jag det är av vikt att 
inte bli kvar på den beskrivande och utforskande nivån utan ta sig vidare 
till nästa nivå och även kunna förklara hur den gemensamma kunskaps-
bildningen fungerar. För att ta sig till en förklarande nivå tror jag att man 
som forskare måste ha modet att våga utmana och våga bli utmanad. Mo-
det att bli kritiskt granskad från både vetenskapen och praktiken är mer 
framträdande i en interaktiv forskningsansats (Larsson, 2008-10-01). 

De positiva aspekterna som lyfts fram inom den interaktiva forskningsan-
satsen betyder inte att det inte också finns dilemman och kritiska röster. 
Jonsson (2001) redovisar några dilemman mot aktionsforskningen, som 
interaktiv forskning är nära besläktad med. 

• Måldilemma, där konflikten mellan att forskningen både ska bidra 
till vetenskap och till utveckling i praktiska sammanhang. 

• Initiativdilemma, handlar om ansvarsförhållanden och pekar på 
vems språk som ska dominera – vetenskapens eller vardagens. 

• Etikdilemma, består i tillit och förtroende mellan parterna. 
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3.7 En möjlig forskningsdesign  

Är det då möjligt att forska interaktivt till gagn för både praktiken och ve-
tenskapen? Van de Ven & Johnson (2001) argumenterar för att interaktiv 
forskning inte bara förbättrar forskningens relevans för praktiken utan bi-
drar även till en fördjupad vetenskaplig kunskap inom ett givet domän. 
Jonsson motiverar interaktiviteten utifrån kunskapsteoretiska, demokratis-
ka och aktualitetsperspektiv. Det kunskapsteoretiska motivet rör använd-
barheten i både praktiska och teoretiska sammanhang, det demokratiska 
motivet tillmäter den kunskapsutveckling som sker i praktiken lika stort 
berättigande som det som utvecklas inom akademin och aktualitetsmotivet 
resonerar kring tillgängligheten av kunskapsutveckling i sitt sammanhang 
som gör den direkt tillämpbar. Vidare menar han att ledarskap är ett områ-
de som passar bra för kunskapsbildning i samverkan beroende på att det är 
vanligt att utveckling av ledarskap sker i program som bygger på action 
learning, det vill säga där handlingar synliggörs och blir föremål för re-
flektion. 

Jag har haft ansvaret att utveckla ett traineeprogram för chefer inom social-
tjänsten i Jönköpings kommun. Jag ämnar inte gå in i detalj på programmet 
utan nöjer mig med att beskriva att programmet består av tre huvuddelar; 
utbildning, utvecklingsarbete och praktik samt att deltagarna initialt går 
vid sidan om verksamheten för att successivt träda in i ett chefsuppdrag.  
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Fig. 1 Traineeprogram inom socialtjänsten (Socialtjänsten, 2008) 

Den lilla gruppen utgör ett första nätverk och bildar tryggheten när de mö-
ter verksamheten och genomför planlagda aktiviteter. Eftersom dialog och 
reflektion är centralt i den interaktiva forskningen måste miljöer och forum 
skapas som stimulerar och underbygger mötet mellan praktik och teori 
(Larsson, 2006). Gruppen av fem kommer att följa varandra under nio må-
nader med kontinuerliga gruppmöten. Gruppmötena utgör en viktig be-
ståndsdel för organiseringen och interaktiviteten mellan praktik och teori. 
De betecknas här som utvecklingscirklar (u) och kännetecknas av hög del-
aktighet med fokus på lärandet. I uppföljningen av traineeprogrammet lyf-
te kandidaterna fram vikten av gruppmötena. ”Gruppmöten och loggböck-
er tycker jag har varit bland det viktigaste. I gruppmötena har man kunnat 
reflektera, ventilera, ifrågasätta och mycket annat utifrån allt det man har 
mött .” (Nordström, 2007). Ett ledord är reflektion, att stanna upp, kliva ur 
vardagen och se på det ständiga flödet ur nya perspektiv. Precis som 
Svensson (2008-06-09) uttrycker det ”En god praktik är en reflekterande 
praktik!”. I utvecklingscirklarna arbetar man med det som Sandberg & 
Targama (1998) förklarar ska finnas med i kompetensutveckling; förståel-
se för sitt uppdrag, förstärka kunskapen genom exempelvis olika ledar-
skapsteorier samt förnya kunskapen genom reflektionen samtidigt kan ut-
vecklingscirklarna utgöra ett forum för en gemensam kunskapsbildning. 

Det är svårt att i förväg planera forskningsprocessen eftersom interaktiv 
forskning förutsätter deltagarnas involvering (Larsson, 2006). Två parallel-
la processer kommer att pågå samtidigt, där den ena är utvecklingspro-
grammet, det vill säga traineeprogrammet och den andra forskningsarbetet. 
Eikeland (2006) förklarar att det är viktigt att göra en skillnad mellan det 
som händer på arbetsplatsen ”on-stage-performance” inkluderande ex. da-
tainsamlingsaktiviteter och det som händer vid sidan om i ”back-stage-
reflections” och inkluderar bland annat analys och kritisk reflektion. Inter-
aktionen kan ha olika grader och det är på sin plats att i den gemensamma 
planeringsfasen vara tydlig med när, var och hur interaktiviteten är önsk-
värd. Inom den interaktiva forskningen står processen i fokus, vilket inne-
bär en kontinuerlig möjlighet till att påverka arbetet och göra nödvändiga 
justeringar. Det är också viktigt att klargöra ansvarsfrågan (Van de Ven & 
Johnson, 2006). Oklarheter i ansvarsförhållanden kan leda till det Jonsson 
(2001) beskriver som Initiativdilemman. Det är viktigt i sammanhanget att 
komma ihåg att forskningen inte kan ansvara för utvecklingsprocessen i 
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praktiken, utan bör istället ses som ett stöd för denna (Ellström, 2008-08-
28). 

För att förstå integreringens essens i sammanhanget tar jag hjälp av Ell-
ström (2007) som beskriver hur samarbetet måste ta sin utgångspunkt ur en 
gemensam målformulering ” reaching a common understanding of the 
ongoing change process that could be viewed as significant both from the 
perspective of practice and from the perspective of research”. Jag är intres-
serad av professionaliseringen av chefsrollen inom socialtjänsten och detta 
intresse måste vävas samman med praktikens intresse för att kunna uppnå 
en gemensam kunskapsbildning. Om man inte inledningsvis lyckas komma 
överens om ett gemensamt övergripande mål kan man hamna i det som 
Jonsson (2001) beskriver som Måldilemman.  

Förutom utvecklingscirklarna tror jag att praktiken hos chefskollegor skul-
le kunna vara en källa till datainsamling. Skulle även loggböckerna kunna 
användas mer strukturerat breddas datainsamlingsmetoden ytterligare. I 
samarbetet finns potentialen att få en fördjupad förståelse av komplexa 
problem beroende på en pluralistisk ansats där flera olika metoder används 
och belyser problemet ur olika perspektiv, så kallad triangulering (Van de 
Ven & Johnson, 2006). Utifrån olika datainsamlingsmetoder och tillsam-
mans med olika berörda parter skulle kunskaperna kring hur chefen förbe-
reds och stöds för framtidens utmaningar kunna vara av omedelbar prak-
tisk nytta och hjälpa oss förädla vår satsning på chefsintroduktionen 
samtidigt som kunskaperna skulle kunna ligga till grund för teoriutveck-
lingen kring det offentliga ledarskapet. Med berörda parter menar jag; 1. 
de nyanställda cheferna (deltagare/medforskare), 2. chefskollegor, medar-
betare, handledare och närmaste chef (medforskare) samt 3. forskarkolle-
gor och akademisk handledare (stödresurser).   

3.8 Forskarens roll  

En forskare beskrivs ofta kunna bidra till ett forskningsperspektiv i syfte 
att stödja utvecklingsarbetet. I ett sådant perspektiv kan forskarens roll till 
stor del likställas med en konsults roll. Forskaren deltar och intervenerar 
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med deltagarna men äger inte processen utan agerar snarare som en facili-
tator (Eikeland, 2006). Faran är om konsultrollen blir för stark och effekten 
blir att forskaren börjar intervenera i problemlösningen (Van de Ven & 
Johnson, 2006). Kanske är faran inte så akut i den interaktiva ansatsen 
jämfört med aktionsforskningen? Däremot är de olika ansatserna nära be-
släktade. En otydlig ansvarsfördelning mellan praktiker och forskare kan 
påverka forskaren att successivt och omedvetet ta ansvar för utvecklings-
processen samt kan närliggande mål i både vetenskapen och praktiken ha 
stark påverkan på forskningsprocessen och skapa förvirring i målet, även 
om man arbetar fram en gemensam målformulering. Ellström (2007) be-
skriver svårigheten med att gå från aktionsforskningen där forskaren äger 
processen till interaktiv forskning utan att för den skull forskningen redu-
ceras till ett utvecklingsarbete. Balansen mellan närhet och distans är cen-
tral. Aktionsforskningen ses ibland som alltför nära praktiken och praktiskt 
orienterad vilket gör att den får ringa vetenskapligt värde. Ytterligare en 
svårighet med aktionsforskningen är den som uppstår när forskaren träder 
ur sin roll och utvecklingsarbetet. Vem ska då stödja det fortsatta utveck-
lingsarbetet? Forskaren måste vara uppmärksam på de dilemman som 
Jonsson (2001) lyfter fram, vad gäller mål-, initiativ- och etikdilemman. 

 Jag tycker Eikeland (2006) för ett intressant resonemang när han refererar 
till lärlingsmetoden där lärlingen och mästaren genomför samma processer 
om och om igen i strävan att nå perfektion i hantverket. Det är just detta 
interaktiv forskning handlar om, ett kontinuerligt växelspel mellan hand-
ling och reflektion som bidrar till en dynamisk läranderelation. Mästaren 
agerar visserligen ”role model” och tjänar lärlingens lärande, men det be-
tyder inte att lärlingen kompletterar denne utan istället har de olika parter-
na olika långt till det gemensamma strävansmålet – perfektion i hantverket. 
”An apprentice is a trainee, and we are all permanently apprentices, but 
alternate as masters.” (Eikeland, 2006, s. 225).  

I en interaktiv forskningsansats blir forskaren involverad i processen och 
för att stävja en alltför djup involvering måste distans skapas. Ett alternativ 
för att tillföra nya perspektiv kan vara om någon utifrån ibland lyfts in i 
processen, exempelvis en handledare eller expert (Larsson, 2008-10-01). I 
resonerade exempel har jag en roll i utvecklingsprogrammet, men jag äger 
inte professionaliseringsprocessen, utan kan istället ses som den som ut-
manar. Jag tror inte det är möjligt att bära upp rollen som både forskare 
och projektledare, utan dessa måste enligt min mening vara separata per-
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soner för att inte hamna i aktionsforskningen. Däremot ser jag det som en 
fördel i förankringsarbetet att vara en ”insider”, som innebär att jag både är 
”känd” i organisationen och har en förförståelse av fenomenet. Interaktiv 
forskning ställer stora krav på forskarens förmåga till närhet, tillit och 
känslighet. Brister i tillit och förtroende mellan parterna kan leda till etiska 
dilemman (Jonsson, 2001). 

3.9 Avslutande fundering 

Van de Ven & Johnson (2006) lyfter fram oron över den allt djupare klyf-
tan mellan praktik och teori där den akademiska kunskapen får allt mindre 
betydelse för praktiken och praktisk problemlösning. Forskarna beskriver 
klyftan mellan praktik och teori ur tre olika perspektiv, som ett transfere-
ringsproblem av kunskap, helt olika kunskapsformer och som ett produk-
tionsproblem av kunskap. Problemlösningen ligger i interaktiviteten mel-
lan olika kompetenser, mellan praktiker och forskare. 
Forskningsfinansiärerna tycks ha anammat lösningen och uttalar ett ökat 
intresse av samverkan i konkurrensen om forskningsanslagen (Jonsson, 
2001). Andra tecken på det ökade intresset för praktisk relevans kan hög-
skolans tredje uppgift symbolisera. Det ökade ansvaret för högskolan att 
öppna den akademiska sfären och attrahera en bredare målgrupp tror jag 
påskyndar utvecklingen av forskningsmetoder som är närmare praktiken.  

Interaktiv forskning ser jag som en utmaning och med fördel applicerbar 
inom ledarskapsforskningen. Jonsson (2001) menar att inom ledarskaps-
forskningen gör sig ett kontextuellt synsätt alltmer gällande. Förklarande 
kan sägas att ledarskap förutsätter medarbetarskap och bygger på relatio-
ner, vilket gör att sammanhangsperspektivet blir viktigt för att förklara fe-
nomenet (Jonsson, 2001). Sammanfattningsvis har jag i detta paper argu-
menterat för att interaktionsforskningen har fördelar av; att skapa en 
tillgängligare och mer direkt användbar forskning i jämförelse med tradi-
tionell forskning, att öka möjligheten till fördjupad förståelse av fenomenet 
genom deltagarperspektivets integrering samt att den kan synliggöra lär-
processen genom reflektion som bidrar till en gemensam kunskapsbild-
ning.  Den svåraste utmaningen med interaktiv forskning tror jag är att 
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bemästra rollen som forskare och kunna mota bort konsultrollen. Att kunna 
hålla behövlig distans och samtidigt vara nära lärandet och kunskapsut-
vecklingen, utan att för den delen ta ansvar för processen. Jag avslutar 
mina funderingar med ett högst relevant citat ur boken ”Learning will be 
promoted when it is part of a change process.” (Aagard Nielsen & Svens-
son, s 12). 
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