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Utforska ohälsans orsaker

Människors arbetsvillkor och an-
ställningar förändras i grunden av 
digitalisering, globalisering och 
ändrade maktförhållanden. Sam-
hällsutmaningarna att hantera 
ohälsa, stress, arbetslöshet och po-
larisering är stora. Vad betyder re-
geringens nyligen framlagda forsk-
ningsproposition för möjligheterna 
att utveckla goda och produktiva 
arbeten? Är samverkan alltid bra?

Som samhällsvetare välkom-
nar vi ambitionen att förena hög 
kvalitet och oberoende med kun-
skapsbidrag riktade mot samhälls-
utmaningar, liksom det förstärkta 
stödet till samhällsvetenskap, och 
att kriterierna för resurstilldelning 
(publiceringar och externa anslag) 
kompletteras med samverkan med 
samhället. 

Kriterierna anpassas vidare 
till olika ämnens egenart, och 
tvärvetenskap stöds. Ett doktrin-
skifte kan anas.

För ett år sedan inledde vi i UNT 
en debatt om arbetslivsforskning 
och den fick sin fortsättning i den 
nyss utkomna boken ”Jakten på 
framtidens arbete” (Tiden 2016). 
Tjugoåtta forskare fångar bredden i 
utmaningar i arbetets organisering. 
Arbetslivsforskning har en lång 
tradition av samverkan. Forskning 
om arbetsmarknad och hälsa bi-
drar med kvantitativa underlag för 
centrala aktörers policybeslut. Även 
arbetsorganisationsforskning har 
gett sådana bidrag, men också till 
att förstå och ge underlag för kva-
litativa förändringsprocesser med 
lokala aktörer som företag, fack, fö-
retagshälsovård och skyddsombud. 

Genusforskning och forskning 
om diskriminering fångar me-
kanismer och vilka processer 
som kan utmana dem.

Samverkansprocesser är närmast 
kutym i ämnen som industriell 

ekonomi, ingenjörsvetenskaper och 
medicin. I det breda företagseko-
nomiämnet finns ett starkt inslag 
av samverkan, även om där ryms 
distanserad teoriutveckling. Bara 
för arbetslivsforskningen har sam-
verkan kommit att helt ifrågasättas, 
och så till den grad att forskningen 
drastiskt skurits ner, samtidigt som 
business schools växt. En enögdhet 
anas. 

Kunskapsförmedling till arbets-
platser kan få en renässans i det 
nya nationella centrum som 
även skall utvärdera arbetsmil-
jön.

Även om vi ser samverkan som 
angelägen menar vi att begreppet 
behöver problematiseras mer än 
som görs i forskningspropositio-
nen. Efter en naiv period med stora 
satsningar på ”utvecklingsproces-
ser” i arbetslivs- och management-
forskning, vilka ofta blev föga mer 
än konsultation, kom i en sidoord-
nad del av arbetslivsforskningen 
samverkan att kompletteras med 
oberoende analys baserad i empi-
risk-teoretiska studier, sammanta-
get kallat praxisforskning, kanske 
”evidensbaserad” med dagens över-
talningsord. Denna ansats behöver 
stärkas om samverkan ska ge forsk-
ning av kvalitet.

Vi konstaterar med tillfreds-
ställelse att arbetslivsforskning 
avses bli ett av sju tioåriga forsk-
ningsprogram.

I propositionen nämns utmaningar 
som att förebygga ohälsa och kun-
skap om arbetsorganisation, makt, 
partsrelationer och underleveran-
törskedjor. 

Vi menar att i dag behöver den ti-
digare skandinaviska paradgrenen 
med ett systemperspektiv på använ-
darmedverkan i design av innovativ 
och hållbar arbetsorganisation och 
teknik ånyo stärkas. Den riktar sig 
mot de enorma samhälls- och häl-
soutmaningarna i arbetslivet.

Innovationsmyndigheten Vinno-

va stödde tidigare sådan forskning 
och inte bara affärsinnovationer. 
Sedan dess har Vinnova gradvis 
fasat ut arbetslivsdelen, och sådana 
projekt får sällan stöd från Forte 
som fram till nu starkt betonat ve-
tenskaplig relevans på bekostnad av 
relevans i samhället.

Om Forte ska klara sin uppgift 
framöver, att bidra till verkligt 
förebyggande, måste dess medi-
cinska kompetens balanseras av 
stärkt kompetens i samhälls- och 
arbetsorganisationsforskning.

Forte och Vinnova behöver samver-
ka. Forte ligger under Socialdepar-
tementet, men för arbetslivsforsk-
ningen vore en placering även un-
der Arbetsmarknadsdepartementet 
lämpligare. En sådan lösning kan 
bli tungrodd, så förmodligen är ett 
separat forskningsråd för arbetslivs-
forskning lämpligare, med medel 
hämtade från Forte och Vinnova.

Propositionen föreslår en fortsatt 
förstärkning av industriforsknings-
instituten Rise, som byggdes ut för 
ett tiotal år sedan samtidigt som 
arbetslivsforskningen skars ned. Ar-
betsorganisationsområdet saknar 
i dag en organisation som liknar 
Rise, och samarbetar med relevanta 
samhällsaktörer. Sådana institut 
finns redan som exempel i Stock-
holm för naturmiljö, arbetsmark-
nad (Sofi) och organisationsforsk-
ning för offentlig sektor (Score). Vid 
KI finns många sådana institut. 

Det är märkligt att just or-
ganisationsforskning ur ett 
arbetsperspektiv har fått sämre 

förutsättningar i svensk forsk-
ningsorganisation, samtidigt 
som det är främst denna som 
kan utforska och finna vägar 
samt bryta orsaker till ohälsa på 
arbetsplatserna.

Det tioåriga program som föreslås 
för arbetslivsforskning är en god 
början, och kan resultera i flerve-
tenskapliga forskningsmiljöer på 
mer än ett universitet, men det 
behövs även en permanent organi-
sation som kan följa och bidra med 
kunskap i arbetsorganisationers 
omvandling. Det kan vara ett insti-
tut eller en avdelning vid ett univer-
sitet som samspelar med undervis-
ning, som personal- och arbetslivs-
programmen. Regeringen kunde 
utlysa särskilda medel som univer-
sitet kunde söka för att inrätta en 
sådan enhet. För att satsningarna 
som aviseras i forskningsproposi-
tionen ska uppnå de mål som satts 
upp krävs färdplaner, omorganisa-
tioner och att lärosäten, forsknings-
råd och aktörer i samhället involve-
rar sig och blir involverade.
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Organisationsforskning ur arbetsperspek-
tiv har fått sämre förutsättningar, fast den 
kan minska ohälsa på arbetsplatserna, 
skriver fem forskare.
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