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Inledning 

Alla arbetsmiljöprojekt syftar ytterst till någon förbättring av arbetssituationen för 
individer, arbetsplatser, företag och/eller samhälle. Nyttan av dessa projekt kan ses ur 
olika perspektiv och kan beskrivas utifrån begreppsparen praktisk – teoretisk nytta och 
direkt nytta – nytta på sikt. I samverkansprojekt mellan praktiker och forskare kan 
genom ett interaktivt förhållningssätt i formulering och genomförande av projekten, 
olika nyttoaspekter uttryckas [1]. Dessa tillsammans med målsättningar och 
resurstillgång lägger sedan grunden för det praktiska arbetet och vilka 
forskningsansatser som används. (Begreppet praktiker rymmer flera olika typer av 
aktörer. Det kan handla om företagsledare, anställda, regionala utvecklare, 
myndighetspersoner, brukare osv.). Med ett interaktivt förhållningssätt menar vi att 
relationen utmärks av ett ömsesidigt givande och tagande, med en strävan efter att 
kunskaper och åsikter från alla inblandade är viktiga och tas tillvara. Initiativet till en 
samverkan kan komma från forskare, från praktiker eller från båda samtidigt. Nyttan i 
dess olika former skapas och formuleras mer eller mindre explicit i mötet dem emellan. 
Det handlar således om en interaktivt skapad nytta utifrån deltagarnas respektive 
erfarenheter och kunskaper. Det är en process där det skapas en substans i nyttan, och 
på den grunden byggs ett projekt eller en gemensam viljeyttring. 
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Figur 1: Aktörer, den interaktivt skapade nyttan och dess nyttoaspekter. 
 
Metoder och material 

Vår syn på nytta och interaktivt förhållningssätt bygger på mångåriga FoU-
erfarenheter, men har formulerats under arbetet med att…-projektet. att… initierades 
från diskussioner med mindre tillverkningsföretag i Dalarna om vad de behövde stöd 
kring för att utvecklas. En regional resursplattform för Attraktivt Arbete skapades 
därefter i samverkan mellan Arbetslivsinstitutet, Högskolan Dalarna och regionala 
aktörer. Under projektets gång har olika aktiviteter utvecklats i samverkan mellan 
praktiker och forskare, där olika nyttoaspekter fokuserats. Sedan år 2001 har ett 
hundratal företag och aktörer medverkat i ett 50-tal aktiviteter. [2] 

Olika forskningsansatser och metoder leder till olika former av kunskap och 
förståelse. Det interaktiva förhållningssättet med nyttan som utgångspunkt, innebär att 
även valet av ansats och metod står under gemensamt inflytande. Vilken ansats och 



metod som är mest lämpad beror delvis på vilka nyttoaspekter som deltagarna fokuserar 
på, men också vilka erfarenheter och kunskaper de bär med sig. 
 
Resultat 

En aktivitet, som tjänat många nyttoaspekter, praktiskt och teoretiskt, är ett antal 
verkstadsindustrier i Södra Dalarna som sökte vägar för ökad attraktivitet som 
arbetsgivare. Företagarna konfronterades med forskarnas studier och resultat om hur 
betydelsefull arbetsmiljön är för hur folk i allmänhet och ungdomar i synnerhet, 
uppfattar deras bransch. Efter omvärdering av många förutfattade meningar beslutade 
man sig för att motverka den utmålade negativa bilden. Som forskare serverade vi 
varken några tydliga analyser eller några färdiga metoder för hur vi trodde att 
problemen skulle lösas. Vi försåg praktikerna med fakta och deltog i analysen, samtidigt 
som ett smörgåsbord av möjliga metoder, som har det gemensamt att de stimulerar till 
ökad motivation och stärkt engagemang för arbetsmiljöförbättrande åtgärder, dukades 
upp för företagen. 

En annan aktivitet som ger nytta på sikt är en studie över vad som är ett attraktivt 
arbete [3]. I det praktiska arbetet i att…-projektet påkallades behovet av att djupare 
undersöka vad som gör arbete attraktivt. Utifrån anställdas uttalanden och teoretiska 
studier, skapades därför en modell av attraktivt arbete. Modellen används nu för att 
utveckla ett verktyg för att mäta dels hur viktiga olika kvaliteter är för att ett arbete ska 
vara attraktivt och dels nuvarande arbetes attraktivitet. Med stöd av verktyget och 
modellen kan praktiker och forskare få underlag till diskussioner om vad som ska 
fokuseras och hur attraktiva arbeten ska utvecklas. 
 
Diskussion 

Sett enbart utifrån respektive deltagares egna nyttoaspekter kan samverkansprojekt, 
under olika faser, uppfattas ta mycket tid och kraft i anspråk, vilket gör att engagemang 
och deltagande kan brista. Det interaktiva förhållningssättet ger ökad förståelse mellan 
forskare och praktiker, samt respekt och förtroende för andras kunskaper. Grunden är 
mötena där nyttoaspekterna formuleras. Praktikerna beskriver situationer, samt 
formulerar behov och problem. Forskarna bidrar med perspektiv och kunskap. 
Samverkan gynnas av att mötena också sker nära dessa situationer, t.ex. på 
arbetsplatserna.  

Med ett interaktivt förhållningssätt tas hänsyn till såväl praktikerns nytta, forskarens 
nytta och den gemensamma nyttan. I många fall utgör den gemensamma nyttan även en 
samhällsnytta. Eftersom samverkan utgår från interaktivt skapade nyttomål, kan valet av 
ansats och utvecklingsstrategi göras i ett samspel mellan forskare och praktiker, utifrån 
uppfattningar om måluppfyllelse och resurstillgång.  

En tvärvetenskaplig forskargrupp med tillgång till olika kompetenser är ett värdefullt 
stöd, då det är svårt att på förhand veta vilka kompetenser som bäst bidrar till den 
interaktivt skapade nyttan. Gruppen kan också ge trovärdighet och handlingskraft. En 
bredd i form av flera olika typer av aktörer bland praktiker ger tillgång till flera 
perspektiv samt ökade förutsättningar för problematisering och nya kunskaper.  
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