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För att underlätta kunskapsöver- och återföringen 

har Mångkulturellt centrum tillsammans med kom-

munen inrättat ett forum med benämningen FoU-

gruppen. I gruppen sitter representanter från de 

förvaltningar som bedrivit projekt med pengar från 

satsningar, därtill de tre områdesutvecklarna för 

Fittja, Alby, Hallunda/Norsborg, samordnaren för 

projekten, den ansvarige för kunskapsöverföringen, 

samt undertecknad såsom ansvarig för utvärde-

ringen. Gruppen har haft till uppgift att diskutera 

vilka behov som finns i kommunen vad gäller 

kunskapsöverföring, vilka problemen är och hur 

de skulle kunna lösas. I gruppen diskuteras också 

vilka projekt som ska utvärderas och metoderna för 

utvärderingen. Gruppen fungerar i praktiken som 

en medlare mellan den kommunala administra-

tionen och Mångkulturellt centrum när det gäller 

utvärdering och kunskapsanvändning. 

Utöver Mångkulturellt centrums rapporter om 

satsningarna i Botkyrka, har många utvärderingar 

av liknande satsningar i andra kommuner publice-

rats av forskare från Södertörns högskola, Göteborg 

universitet, Lund universitet, Malmö högskola/

imer, Integrationsverket samt andra utbildnings- 

eller forskningsinstitutioner. Med tanke på de 

många likheterna mellan insatserna i olika kommu-

ner är informationen från dessa utvärderingar och 

forskningsprojekt lika viktig som utvärderingarna/

undersökningarna från Mångkulturellt centrum. 

Likaså utkommer årligen många relevanta böcker 

och rapporter, nationellt och internationellt, om 

näraliggande frågor. Som nämnts utgör ju erfa-

renheterna från Mångkulturellt centrums utvärde-

Inledning

Bakgrund

Sedan år 1996 har Botkyrka kommun, bland flera 

andra, stått i fokus för olika satsningar för att bryta 

den pågående segregationen i Sveriges storstäder: 

Blommansatsningen, Fittjasatsningen och Stor-

stadssatsningen. Utvärderingen av satsningarna i 

Botkyrka kommun har gjorts av Mångkulturellt 

centrum, som också publicerat flera rapporter i 

ämnet. Några av rapporterna är utvärderingar av 

enstaka projekt eller av ett antal enstaka projekt, 

andra har omfattande karaktär och utgör övergri-

pande utvärderingar av olika satsningar. 

Utvärderingsrapporterna har, utan vare sig kost-

nad eller krav på särskilda beställningar, skickats till 

personer direkt involverade i projekten. De har även 

varit tillgängliga för allmänheten genom Mångkul-

turellt centrums förlag och bibliotek. 

Parallellt med utvärderingarna har Mång-

kulturellt centrum haft uppdraget att förmedla 

forskningsresultat till tjänstemän och boende i 

kommunen samt till lokalpolitiker, något som 

skett genom föreläsningar, konferenser, seminarier 

osv. Programblad har kontinuerligt och terminsvis 

spridits bland ovannämnda grupper och andra 

potentiellt intresserade. I underlaget för de olika 

aktiviteterna har ingått inte bara resultaten från 

Mångkulturellt centrums utvärderingar utan också 

resultaten från andra utvärderingar samt därtill 

forskning som bedömts kunna vara givande för 

deltagarna. Många forskare, politiker, tjänstemän, 

författare, konstnärer och andra har utbytt erfa-

renheter inom ramen för Mångkulturellt centrums 

utbildningsprogram.
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ringar bara en liten del av den kunskap som överförs 

från centrets utbildningsenhet till politiker, tjänste-

män och boende. Minst lika viktig är den del som 

kommer från forskning och utvärderingar på natio-

nell och internationell nivå. 

Syftet med rapporten 

Ett viktigt syfte med forskning är att resultaten 

ska kunna användas i det vardagliga praktiska 

arbetet. Det är genom praktisk resultattillämpning 

som forskningen kan förbättra livssituationen för 

aktuella och potentiella målgrupper. Detta gäller i 

högsta grad för utvärderingsarbete, som i sig självt 

är ett slags tillämpad forskning. Utvärderingar 

syftar till att direkt påverka den sociala verkligheten 

genom att kritiskt granska det förändringsarbete 

som utvärderas och, där så behövs, föreslå alterna-

tiva förhållnings- eller tillvägagångssätt. 

Syftet med denna rapport, i vilken etniska rela-

tioner står i fokus, är att titta på hur den kunskap 

som producerats genom utvärderingar på Mångkul-

turellt centrum använts av kommunala tjänstemän 

i Botkyrka kommun och hur utvärderingen av 

olika satsningar påverkat arbetet inom den kom-

munala administrationen. Sett ur detta perspektiv 

utgör rapporten en utvärdering av Mångkulturellt 

centrums arbete med både utvärderingar och kun-

skapsöverföring. Men rapporten har också ett bre-

dare syfte. Detta syfte är att ta reda på 

w i vilken utsträckning tjänstemän i Botkyrka 

kommun är bekanta med forskningsresultat rele-

vanta för det egna arbetet, 

w på vilket sätt dessa resultat påverkar tjänstemän-

nens praktiska arbete, 

w vilka kanaler som slussar resultaten från forsk-

ningen till det praktiska arbetet, 

w vilken sorts kunskap tjänstemännen behöver för 

att utveckla det egna arbetet, 

w vilka faktorer som underlättar/förhindrar överfö-

ring av forskningsresultat till tjänstemännen, 

w vilka åtgärder som kan vidtas för att underlätta 

överförandet av forskningsresultat till praktiskt 

arbete.

Metod och materialinsamling
Informationen som används i rapporten kommer 

huvudsakligen från ett frågeformulär utdelat bland 

tjänstemän som varit direkt eller indirekt invol-

verade i storstadssatsningen i Botkyrka kommun. 

Med direkt involvering menar jag personer som 

varit projektledare för ett projekt eller personer som 

arbetat i projekten. Med indirekt involvering menar 

jag personer som inte haft direkt ansvar i projekten 

men som likväl haft en roll i planeringen, genom-

förandet eller beslutfattandet. Ett exempel på den 

andra kategorin är chefer för enheter där ett projekt 

genomförts, eller medlemmar i områdesgrupper 

som diskuterat projekten och förslagit finansiering 

eller vidarefinansiering av projekten. 

Frågorna i formuläret var indelade i olika 

kategorier: personliga uppgifter; arbetsuppgift 

i kommunen; koppling till storstadssatsningen; 

seminarier/konferenser/föreläsningar (hädanefter 

förkortat ”utbildningsprogram”) som man deltagit 

i; böcker/rapporter/artiklar (hädanefter ”skrifter”) 

som man läst under 2002-3 och påverkats av i det 

dagliga arbetet; kanaler för kunskapsinhämtning; 

inställning till kunskapsanvändning i allmänhet och 

kunskapsanvändning i kommunen; inställning till 

samarbete mellan tjänstemän, forskare och politi-

ker; faktorer eller/och omständigheter som påver-

kat kunskapsanvändning. Frågorna är omväxlande 

slutna (dvs med givna svarsalternativ) eller öppna 

beroende på ämne (för detaljer om frågeformuläret 

se bilaga)

Undersökningen inleddes genom att en grupp-

mail skickades till personer som varit direkt eller 

indirekt involverade i förändringsarbetet. Frågefor-

muläret placerades på en speciell webbsida. Sedan 

skickades en gruppmail med information om hur 

man skulle plocka upp formuläret samt hur och 

varför man skulle svara på frågorna. Gruppmailen 

följdes av en mail från kommundirektören som 

betonade undersökningens betydelse för kommu-

nen, samt uppmuntrade respondenterna att svara 

på frågorna. Trots en lyckad testning med ett antal 

personer visade sig metoden vara krångligare än jag 

hade tänkt. Ett litet antal personer lyckades svara på 

formuläret men de flesta lyckades inte. Formuläret 
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försvann, enligt respondenterna, innan de hann 

svara på alla frågor. Svårigheterna tvingade mig att 

följa en mer traditionell väg; det vill säga skriva ut 

formuläret och skicka det tillsammans med ett brev 

genom internpost till respondenterna.

Det skulle ha varit givande om vi hade haft en 

referensgrupp som möjliggjorde jämförelse mellan 

undersöknings- och referensgruppen. Det skulle, 

till exempel, ha varit mycket intressant att se om 

undersökningsgruppen, som arbetar specifikt med 

integrationsarbete, läser mer om etniska relationer 

än referensgruppen. Eller om de deltar i fler utbild-

ningsprogram om etniska relationer jämfört med 

referensgruppen. Jag försökte bilda en sådan grupp. 

Men praktiken visade att det inte är så lätt att bilda 

en grupp jämförbar med undersökningsgruppen. 

Det skulle också ha varit intressant att ta in 

lokalpolitiker i undersökningen. En undersök-

ning om hur denna grupp använder forsknings-

/utvärderingsresultat i sitt arbete är lika viktig som 

den om kunskapsanvändningen hos kommunala 

tjänstemän. Det är lokalpolitiker som formulerar 

de slutgiltiga riktlinjerna för förändringsarbetet. 

Det är också denna grupp som i slutändan fattar 

beslut om vilka projekt som ska prioriteras och vilka 

som lämnas därhän. Men en utvidgning av under-

sökningen till att omfatta också denna grupp skulle 

ha gjort arbetet mer komplicerat än vi hade tid och 

möjlighet att hantera. Politiker arbetar under andra 

förutsättningar än tjänstemän. En undersökning 

av denna grupp skulle därför leda till ett frågefor-

mulär med andra frågor, faktiskt till en helt annan, 

parallell undersökning. Av samma anledning har 

jag också exkluderat tjänstemän från statliga insti-

tutioner, samt boende som engagerat sig i föränd-

ringsarbete. 

Materialinsamlingen med hjälp av frågeformu-

läret har kompletterats med telefonintervjuer med 

ett antal av dem som besvarat formuläret, samt med 

direktintervjuer med ett antal personer som haft 

nyckelroller i kunskapsöverföringen. Den första 

sortens intervjuer har använts främst för att hitta 

förklaringar till de mönster som visat sig i enkät-

undersökningen. Till exempel då statistiken från 

frågeformuläret visade att ett stort antal tjänste-

män tror att forskarna har bristande kunskap om 

tjänstemännens arbete, intervjuade jag ett antal 

av de svarande förstå hur de själva förklarar denna 

övertygelse. Därtill har jag intervjuat nyckelperso-

ner för att ytterligare närma mig de faktorer eller 

omständigheter som underlättar eller förhindrar 

kunskapsanvändning inom den kommunala admi-

nistrationen. 

En annan informationskälla bakom denna rap-

port utgörs av skrifter som publicerats av olika 

aktörer inom ämnet kunskapsöverföring. Här ingår 

också andra forskares undersökningar, som delvis 

innehåller information om Botkyrka kommun. 

Forskning inom området pekar på att närmare 

kunskap om tjänstemännens kunskapsbehov och 

om de omständigheter som stödjer eller förhindrar 

kunskapsanvändning, kräver en långsiktig dialog 

mellan forskare och tjänstemän (se Tydén 1977; 

1993). På grund av den korta tid som stått till buds 

har jag inte haft möjligheter att uppfylla ett sådant 

krav. I gengäld har jag haft tillfälle att närvara till-

sammans med kommunala tjänstemän vid olika 

möten, från Blommansatsningen till storstadssats-

ningen. Jag har också haft möjlighet att följa utbild-

ningar anordnade av Mångkulturellt centrum för 

kommunala tjänstemän och politiker. Erfarenheter 

från denna process utgör en del av det material som 

används i undersökningen, och kompenserar delvis 

den nära och långsiktiga dialog som saknas i under-

sökningen.

Bortfallsanalys, representativitet 
och begränsningar

Utöver lokalpolitiker, statliga tjänstemän och 

boende, som alla medvetet lämnats utanför under-

sökningen, finns också ett antal personer som 

pensionerats, sjukskrivits eller av andra skäl lämnat 

kommunen under satsningens genomförande. 

Bortsett från även dessa har med en grov skattning 

104 personer arbetat i storstadssatsningen. Av dem 

har 76 personer (73%) svarat på formuläret. Detta är 

ungefär den siffra som man får i liknande enkätun-

dersökningar i Sverige.

Vilka är det som inte svarat? Det är svårt att hitta 

någon röd tråd eller något mönster; de tillhör de 
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olika yrkes- och ålderskategorier. Däremot kan man 

notera att andelen personer som inte svarat är högre 

bland kvinnor (34%) än bland män (23%). Varför 

det förhåller sig så har vi inte kunnat klarlägga.

Jag har ringt runt för att försöka förstå varför 

bortfallsgruppen inte besvarat enkäten. Trots flera 

försök finns det ett antal personer som jag inte fått 

kontakt med och som heller inte svarat på telefon-

meddelanden (41 % av bortfallsgruppen). En annan 

del av bortfallgruppen (41%) har trots löfte om att 

besvara formuläret inte inkommit med svar före 

slutdatum. En mindre del (18%) av bortfallsgrup-

pen har sagt att de inte ville svara på formuläret. 

Gruppen som aktivt valde att inte besvara enkä-

ten har givit skiftande förklaringar, till exempel 

att formuläret varit för omfattande, eller att det 

innehållit alltför närgångna frågor om personliga 

uppgifter. I några fall var respondenterna inte över-

tygade om att de verkligen varit involverade i sats-

ningen. Deras definition av delaktighet i satsningen 

skiljde sig från min. Det fanns också personer som 

under undersökningstiden hade mycket att göra, 

samt personer som blev trötta efter misslyckade 

försök att besvara formuläret genom e-mail. 

Det bristande mönstret bland bortfallsgruppen 

kan tolkas som ett tecken på undersökningspopu-

lationens representativitet. Likväl kan man säga att 

om vi hade haft färre frågor i formuläret, struntat 

i vissa komplicerade och tidskrävande frågor, eller 

från början använt en traditionell metod istället för 

gruppmail, så skulle förmodligen svarsfrekvensen 

ha blivit betydligt högre än som nu blev fallet. 

Hur ser kvaliteten på svaren ut? De slutna frå-

gorna har besvarats nästan fullständigt. Men svaren 

på de deskriptiva frågorna är inte alls tillfredstäl-

lande trots min betoning i informationsbladet av 

deras betydelse för undersökningen. Det är i första 

hand denna svaghet som jag har försökt kompen-

sera genom telefonintervjuerna. 

En omfattande undersökning om kunskapsan-

vändningen i en organisation kräver en samtidig 

hantering av många frågor: Vilken kunskap är det 

vi talar om? Vilken slags forskning avser vi? Hur ser 

organisationen ut där undersökningen genomförs? 

Och vilka är de som ska använda undersökningens 

resultat? Denna rapport begränsar sig till endast 

sista delen; det vill säga användarna och deras per-

spektiv. En följd av detta är att om vi i texten talar 

om, till exempel, den kommunala organisationens 

betydelse för kunskapsanvändning eller om forska-

rens roll i kunskapsanvändning så avser detta mål-

gruppens uppfattning av ”verkligheten” inte själva 

”verkligheten”. 

I formuläret finns ett antal frågor som rör kun-

skapsanvändning i allmänhet. Till exempel vill vi 

veta hur mycket tid respondenterna satsar på att 

läsa skrifter och delta i utbildningsprogram. Men 

fokus i undersökningen är mer specifikt och ligger 

på användning av kunskap inom området etniska 

relationer. De frågor som har allmän karaktär har 

ställts i första hand för att få veta vilken plats den 

specifika kunskapen om etniska relationer har den i 

generella kunskapsanvändningen.

Som tidigare nämnts är antalet deltagande i 

undersökningen lågt (76 personer). Man måste 

därför vara försiktig i tolkningen av resultaten. När 

populationen i en statistisk undersökning är för 

liten kan små variationer i absoluta siffror leda till 

stora skillnader i relativa (standardiserade) siffror. 

Det finns alltså en risk i sådana fall att slumpmäs-

siga skillnader tolkas som verkliga (systematiska) 

skillnader. 



9

Vikten av kunskap om etniska 
relationer i Botkyrka kommun

Botkyrka är en av de invandrartätaste kommu-

nerna, kanske den invandrartätaste, i Sverige. Följ-

aktligen Botkyrka nästan alltid funnits med bland 

de kommuner som fått del av statliga satsningar 

på integration. Enligt senast tillgängliga statistik 

var år 2000, 32% av kommunens befolkning födda 

utanför Sverige. Siffran stiger till 53% om vi räknar 

in barn till personer födda utanför Sverige och 

den stiger ännu mer när vi begränsar statistiken 

till norra Botkyrka, det område där huvuddelen 

av integrationsprojekten genomförts. År 2000 

var 73% av befolkningen i norra Botkyrka födda 

utanför Sverige eller hade minst en utrikes född för-

älder (se kommunkansliet: områdesbeskrivningar 

2001–2002). 

Enligt undersökningen i Fittja härstammar 

invandrarna i denna kommundel från 53 olika 

länder, en övervägande majoritet av dem från icke-

europiska länder (se Hosseini 2001:33-34). Det finns 

ingen liknande statistik om andra kommundelar, 

men situationen torde vara ungefär densamma i 

åtminstone resten av norra Botkyrka. Utöver ande-

len personer med invandrarbakgrund i hela befolk-

ningen ger mångfalden av länder representerade i 

Bokyrka kommun en komplex profil för kommu-

nen. Folk från så många länder har olika livshistoria 

bakom sig och olika strategier för framtiden. De har 

också en livssituation som är mer komplicerad än 

genomsnittet för majoritetsbefolkningen (läs mer 

om detta i Hosseini 2002:17-19).

Den komplexitet som finns i Botkyrka kan inte 

tacklas av en kommunal administration organiserad 

för invandrarglesa områden. Det är fullständigt 

nödvändigt att anpassa organisationen till de lokala 

behoven. En sådan anpassning skulle vara nöd-

vändig även om man hade som syfte att assimilera 

invandrare. Men den är än nödvändigare om man 

försöker förverkliga Sveriges officiella mål, att inte-

grera istället för att assimilera invandrare.

Ett sätt att anpassa organisationen är att öka 

representativiteten i den kommunala administra-

tionen, det vill säga anställa fler invandrare på olika 

befattningsnivåer. En ökad representativitet skulle 

berika organisationen med olika perspektiv nöd-

vändiga för en komplex kommun. Det finns gott 

om litteratur som visar att varierande perspektiv 

inte bara är en grund för demokratin, utan också en 

effektivitetshöjande kraft (för en intressant diskus-

sion om detta se Young 2000).

Att åstadkomma en ökad representativitet är 

dock en tidskrävande process. Det krävs ett kon-

tinuerligt arbete både när det gäller att förbereda 

nykomlingar för existerande roller i organisationen, 

och när det gäller att motverka olika mekanismer i 

organisationen som verkar mot deras inkludering. 

Man kan inte anställa invandrare endast på grund 

av deras invandrarstatus utan att tänka på om deras 

kvalifikation passar till de uppgifter som finns inom 

den kommunala administrationen. Man får heller 

inte glömma den tendens som finns inom varje 

organisation att till skydd för den egna fortlevnaden 

omstrukturera sig själv (se Tilly1999). En kortsiktig 

väg till sådan anpassning är att utbilda befintlig per-

Användningen av 
forskningsresultat
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sonal som kompensation för bristande perspektiv 

i organisationen. Ju sämre representation befolk-

ningens mångfald har i organisationen, desto mer 

kunskap behöver existerande tjänstemän för att 

klara sina dagliga uppgifter. 

Med utbildning menar vi inte här endast formell 

utbildning inom institutioner som skola, universi-

tet, högskola etc. Vi menar alla möjliga aktiviteter 

och vägar som berikar perspektiven. Även resor 

till olika länder, särskilt till de länderna som är 

ursprungsländer för invandrare, är en väg till fördju-

pad kunskap. En ännu bättre väg är en kontinuerlig 

dialog med boende i områden aktuella för olika 

satsningar, något som också funnits med bland de 

statliga direktiven för alla satsningar.

Det mest systematiska försöket att vidga perspek-

tivet är att använda forskningsresultat i praktisk 

arbete. Trots alla otydligheter eller svagheter som 

kan tillskrivas forskningen, är den den enda metod 

som per definition kombinerar olika perspektiv. De 

systematiska metoder som används i forskningen, 

både dess kvantitativa och kvalitativa former, är i sig 

en garanti för större objektivitet än i andra metoder. 

Även inom samhällvetenskapliga ämnen, som ju är 

mer ideologiska än naturvetenskaplig ämnen, har 

denna objektivitet konstaterats i klassiska böcker 

om vetenskapssociologi och -teori (se för två kända 

ex. Mannheim 1998, Berger & Luckman 1967). 

I det sammanhang som vi diskuterar här är det 

inte överdrivet att skriva att forskning som baseras 

på och tar i beaktande mångfalden i kommunen, 

kan utgöra en länk mellan politiker, tjänstemän 

och boende. På grund av sin friare roll och sin 

mindre starka koppling till makten är forskare mer 

benägna, dels att förmedla en verklig bild av situa-

tionen i kommunen till makthavare (tjänstemän 

och politiker), dels att förklara administrationens 

möjligheter eller begränsningar för de boende.

Man kan tala om tre kunskapsnivåer som behövs 

för att tjänstemän i Botkyrka kommun ska klara 

sina uppgifter på ett tillfredställande sätt. En nivå 

utgörs av den kunskap som är gemensam för alla 

kommuner, oavsett befolkningssammansättning, 

nämligen den fackkunskap som varje tjänsteman 

behöver för att klara sitt arbete. Till exempel är 

kunskap i pedagogik lika nödvändig för alla lärare 

oberoende av skola, liksom kunskap om ledarskap 

för alla chefer oberoende av kommun. 

En annan nivå består av allmän kunskap om 

etniska relationer. Den behövs av alla tjänstemän 

– åtminstone tjänstemän som arbetar med män-

niskor – i en invandrartät kommun som Botkyrka. 

Kunskap om migration, kulturella skillnader, etnisk 

mångfald osv. är exempel på sådan kunskap. Det 

är, till exempel, svårt att tro någon tjänsteman i en 

invandrartät kommun skulle klara sitt arbete på ett 

tillfredställande sätt utan att ha minimikunskaper 

om vilka effekter migrationen kan ha på de boendes 

livssituation i en invandrartät kommun. En tjäns-

teman som har tillräcklig kunskap om första nivån 

men inte om den andra, kan i bästa fall ”assimilera” 

invandrare. 

Den tredje nivån är en kunskap om etniska rela-

tioner som inte är nödvändig för alla tjänstemän 

i en invandrartät kommun, men som däremot 

behövs för de tjänstemän som sysslar med sociala 

relationer. Kunskap om tvåspråklighet, till exem-

pel, är en viktig fråga för förskollärare eller lärare 

med invandrarbarn bland sina målgrupper. Eller så 

kallat mångkulturellt ledarskap är en nödvändighet 

för chefer i en invandrartät kommun. 

Här skulle kunna tilläggas att kunskap om 

etniska relationer, på både andra och tredje nivån, 

är mer än bara en tillfällig nödvändighet för invand-

rartäta kommuner – det är en strategisk satsning för 

framtiden. Erfarenheter från olika länder visar att 

etnisk mångfald inte försvinner bara genom att de 

olika etniska grupperna etablerar sig i samhället (se 

Glazer 1970). Tvärtom, mångfald är ett permanent 

öde för alla länder i västvärlden (Sverige inräknat), 

eftersom en negativ befolkningsutveckling och en 

åldrande befolkning ökar behovet av importerad 

arbetskraft (se Chamie 2001; Parkinson 2001). 

Detta nämnt utöver den globalisering som utsätter 

alla länder för mångfalden. 

Det är självklart att representativitet och kunskap 

inte utesluter, utan kompletterar varandra. Utan 

representativitet finns risken, även med all möjlig 

kunskap tillgänglig, att vissa perspektiv negligeras 

– särskilt de svagas. Och på motsvarande sätt: utan 

kunskap ökar, även med en fullkomlig representati-

vitet, faran för populism och ytlighet. 
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Uppfyller Botkyrka kommun 
kraven på kunskap som behövs 
för att behärska mångfalden?

Vi har sagt tidigare att man kan öka den kom-

munala administrationens möjlighet att klara sina 

uppgifter på ett tillfredställande sätt, genom att 

anpassa administrationen till den mångfald som 

finns i kommunens befolkning. Vi har också sagt att 

denna anpassning sker på lång sikt genom att man 

förbättrar representativiteten i den kommunala 

administration, och på kort sikt genom att man 

utrustar tjänstemän med nödvändig kunskap om 

etniska relationer. Ju mindre de boendes mångfald 

representeras i organisationen, desto mer kunskap 

behöver befintliga tjänstemän för att klara sina dag-

liga uppgifter i organisationen. Första frågan som 

uppstår här är: hur ser representativiteten ut inom 

kommunens administration?

Enligt enkätundersökningen är 80% av dem som 

arbetat med storstadssatsningen födda i Sverige. Av 

de 20% som är födda utanför Sverige är 11% födda 

i andra europeiska länder (Finland, Danmark etc) 

och endast 9% i icke-europeiska länder. Jämfört 

med befolkningen i Botkyrka, särskilt befolkningen 

i Norra Botkyrka som är föremålet för satsningen, 

är denna grupp inte alls representativ. Enligt senaste 

tillgängliga statistik, från år 2000, är 53 % av befolk-

ningen i Botkyrka födda utanför Sverige (32%) eller 

är barn till utrikes födda (21%). Siffran ökar till 83% 

(47% utrikes födda och 26% barn till utrikes födda) 

när man begränsar statistiken till norra Botkyrka. 

Andelen personer med ursprung i icke-europiska 

länder (födda i icke-europeiska länder eller barn 

till dessa personer) är 65% av befolkningen med 

utländsk bakgrund (utrikes födda eller barn till 

utrikes födda) i hela Botkyrka. Siffran stiger till 80% 

när man begränsar statistiken till Norra Botkyrka. 

(Områdesbeskrivningar 2001–2002)

Jag har presenterat statistiken över personer med 

utomeuropeisk bakgrund separat därför att denna 

grupp kräver av svenska tjänstemän att de har kun-

skaper och perspektiv som skiljer sig från vad som 

behövs i kontakten med folk från europeiska länder. 

Svenska tjänstemän är i normalfallet mer bekanta 

med Europa än med andra länder. 

Situationen är densamma när man talar om de 

bostadsområden där tjänstemännen bor. Av dem 

som arbetat med storstadssatsningen i Botkyrka 

bor 58% utanför kommunen. 31% bor i södra Bot-

kyrka och endast 11% i norra Botkyrka. Det betyder 

att en överväldigande majoritet av dem som arbetat 

med storstadssatsningen är personer som pendlar 

in för att tillbringa arbetstiden i området och på 

motsvarande sätt pendlar ut då de åker hem.

Om vi räknar nationalitet, etnicitet och klass-

tillhörighet som några grunder för variation i 

perspektiv, så representerar de som arbetat i stor-

stadssatsningen inte alls den befolkning som varit 

målgrupp för satsningen. Jag har tagit in klass-

tillhörighet vid sidan av nationalitet och etnicitet 

därför att i Sverige, liksom i andra länder, frågan om 

bostadsområde är klassbetingad. Personer som bor i 

norra Botkyrka tillhör inte ofta samma sociala klass 

som boende i södra Botkyrka eller utanför Bot-

kyrka. Den bristande representativiteten blir ännu 

tydligare när man betänker det faktum att de som 

arbetar med storstadssatsningen har till uppgift 

att integrera invandrare till det svenska samhället. 

Man förväntar sig att personer med en sådan upp-

gift skulle representera befolkningen mer än andra 

tjänstemän i kommunen. 

En annan fråga som uppstår är: har dessa tjäns-

temän, som strävar efter att integrera de boende, 

kunskaper som kompenserar för administratio-

nens bristande representativitet? Som jag tidigare 

hävdat är kunskaper inom fältet etniska relationer 

att betrakta som en kortsiktig kompensation för 

den mer långsiktiga frågan om representativitet när 

det gäller att arbeta i en kommun med stor etnisk 

mångfald. För att besvara den frågan ska vi först 

titta på respondenternas formella utbildning. 

Utbildningsmässigt är personerna som arbetat 

med storstadssatsningen väldig kvalificerade. 83% 

har universitets- eller högskoleutbildning. 11% 

har utbildning på gymnasienivå. Endast 4% har 

lägre utbildning. Utbildningsnivån är ännu högre 

bland personer födda utanför Sverige. Bland de 15 

i populationen som är födda utanför Sverige finns 

bara en person (7%) vars högsta utbildning ligger 

på gymnasienivå. Samtliga övriga har universitets-

utbildning från Sverige. Vid sidan av sin formella 
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utbildning har de flesta (73%) också deltagit i minst 

en längre kurs. 

Det är svårt att bedöma matchningen mellan det 

arbete man gör och de ämnen man studerat. Inte 

alla yrken har någon viss, specifik formell utbild-

ning. Men med en grov jämförelse mellan arbete 

och utbildning kan man hävda att den övervägande 

majoriteten har en utbildning som har något slags 

koppling till det yrke de utövar. Denna matchning 

är förväntad på grund av de kompetenskrav som 

finns i Botkyrka kommun liksom andra kommu-

ner.

Ingår kunskaper om etniska relationer i perso-

nalens formella utbildningar? Den frågan kan inte 

besvaras genom enkätundersökningen. Vi har inte 

ställt någon fråga som skulle kunna tydliggöra 

detta. Men även en ytlig information om innehål-

let i svensk gymnasie- och universitetsutbildningar 

eller -program vittnar om att dessa är har en mycket 

svensk profil. Etniska relationer har en mycket svag 

ställning i dessa utbildningar. Inte ens gymnasiets 

samhällvetenskapliga linje, som exempel på en 

utbildning som kan förväntas spegla mångfalden 

i Sverige, erbjuder någon särskild fokusering på 

etniska relationer. Undantag här är kanske ämnen 

som etnologi och antropologi som har en historiskt 

betingad fokusering på etnisk mångfald både på 

lokal och på global nivå. 

När vi tittar på längre kurser är situationen 

ungefär densamma. Med en grov bedömning, 

baserad på kursernas rubrik, har endast 17% av 

respondenterna läst längre kurser vilka haft någon 

koppling till etniska relationer. Utbudet av sådana 

kurser är huvudsakligen begränsat till utbildning 

inom tvåspråkighet, eller svenska som andraspråk 

för personal inom förskolor och skolor. Det finns 

nästan ingen bland personal med högre befattning 

som har utbildning inom ämnet ”mångkulturellt 

ledarskap” eller liknande, något som kunde tyckas 

vara en absolut nödvändighet för en kommun som 

Botkyrka. 

När etniska relationer inte uppmärksammas 

inom de formella utbildningarna uppstår ett akut 

behov av kompensation genom praktiska erfa-

renheter, genom läsning av skrifter inom etniska 

relationer eller deltagande i utbildningsprogram 

fokuserade på dessa ämnen. Har personalen som 

arbetat inom storstadssatsningen vidtagit sådana 

kompenserande strategier? 

Vi ska först titta på tjänstemännens erfarenheter 

som anställda inom kommunen. Ju längre en tjäns-

teman arbetat i Botkyrka kommunen desto mer 

kvalificerad kan han/hon tänkas bli för att arbeta 

just i en kommun med stor etnisk mångfald. Att 

under längre tid arbeta med olika etniska grupper 

ger självklart specifika erfarenheter inom etniska 

relationer, något som saknas hos tjänstemän i 

invandrarglesa kommuner. 

Situationen ser tillfredställande ut när man tittar 

på dessa erfarenheter. 64% har arbetat i kommunen 

mer än 10 år. 49% har arbetat 20 år eller längre. 

Man får dock inte överdriva värdet av de erfaren-

heter som kan vinnas i rollen som tjänsteman. På 

grund av bristande språkkunskaper och dessutom 

en ojämlik maktrelation mellan tjänstemän och 

boende är det ofta tjänstemännens synvinkel som 

dominerar. 

När det gäller läsning av skrifter har 65% av 

respondenterna läst minst en utvärdering av 

Blomman- eller storstadssatsningen publicerad 

av Mångkulturellt centrum. Vi har inte frågat om 

respondenterna läst andra skrifter publicerade av 

Mångkulturellt centrum eller andra institutioner. 

Men en grov bedömning utifrån de skrifter som, 

enligt deras egen utsago, påverkat respondenternas 

arbete, kan man förmoda att de som läst Mångkul-

turellt centrums utvärderingar, också läst andra 

skrifter om etniska relationer. 

Andelen deltagande i Mångkulturellt centrums 

utbildningsprogram ligger något lägre: 55%. Inte 

heller här har vi frågat om respondenterna deltagit 

i utbildningsprogram anordnade av andra institu-

tioner. Men med hjälp av de namn respondenterna 

angivit som viktiga påverkare, kan man förmoda att 

samma personer som deltagit i Mångkulturellt cen-

trums utbildningsprogram, deltagit också i utbild-

ningsprogram inom etniska relationer anordnade 

av andra institutioner. 

Andelen personer som läst skrifter publicerade 

av Mångkulturellt centrum eller som deltagit i 

centrets utbildningsprogram förefaller ganska stor 

om man inte tänker på gruppens sammansättning. 
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Men det är inte särskilt tillfredställande siffror om 

vi betänker att samtliga respondenter arbetat med 

storstadssatsningen. De har alla varit involverade i 

frågor med direkt koppling till etniska relationer. 

Det skulle inte vara orealistisk att förvänta sig att 

alla, eller nästan alla, av dessa tjänstemän skulle 

ha förkovrat sig genom läsning eller utbildning 

– åtminstone inte om man vill ha ett reflekterande 

förändringsarbete. Andelen 35% icke-läsare i första 

gruppen och 45% icke-deltagare i den andra är inte 

så liten om man tänker på behovet av reflektion. 

Baserat på dessa siffror, kan man också anta att de 

som inte arbetar med specifika satsningar är ännu 

mindre engagerade i frågor om etniska relationer. 

Det finns ett starkt samband mellan personer 

som läst Mångkulturellt centrums utvärderingar 

om Blommansatsningen/storstadssatsningen och 

personer som deltagit i Mångkulturellt centrums 

utbildningsprogram (R= 0.59 P= 0.000). Det bety-

der att ungefär samma personer som läst utvärde-

ringarna också deltagit i utbildningsprogrammen.

Lägre tjänstemän har läst Mångkulturellt cen-

trums utvärderingar i högre grad än högre tjänste-

män (73% respektive 69%). Samma sak gäller också 

deltagandet i centrets utbildningsprogram. 63% av 

den första gruppen och 48% av den andra gruppen 

har någon gång deltagit i dessa program. Skillnaden 

kan inte förklaras genom bristande tid. Högre tjäns-

temän läser över huvud taget mer än lägre tjänste-

män. 49% av första kategorin och 44% av den andra 

läser mer än 3 timmar per vecka. De deltar också 

mer än lägre tjänstemän i utbildningsprogram. 83% 

av de högre tjänstemännen och 71% av de lägre har 

deltagit i fler än 3 utbildningsprogram under åren 

2002–2003. Förklaringen måste sökas i en analys 

av prioriteringar. Kunskap om etniska relationer är 

mindre prioriterad av högre tjänstemän än av lägre, 

en uppfattning som får stöd av mina telefonsamtal 

med respondenterna. En högre tjänstemän, till 

exempel, som har ett projekt från storstadssats-

ningen i sin enhet kopplar inte alltid sig själv till 

satsningen. Vi har också sett att deltagande i längre 

kurser om etniska relationer är nästan helt begrän-

sat till tjänstemän i skolor eller förskolor. Som tidi-

gare nämnts finns det sällan chefer som deltagit i 

någon kurs om Mångkulturellt ledarskap.

Män har läst utvärderingarna mer än kvinnor 

(83% gentemot 61%). Män har också deltagit i 

utbildningsprogram oftare än kvinnor (73% gen-

temot 42%). Män satsar överhuvudtaget mer tid 

än kvinnor på att läsa skrifter med direkt koppling 

till arbetet. 53% av männen och 41% av kvinnorna 

satsar mer än 3 timmar per vecka på detta. Män 

deltar också lika ofta i utbildningsprogram. 77% av 

båda grupperna har deltagit i fler än 3 utbildnings-

program under åren 2002–2003. Det bekräftas 

också av mina iakttagelser genom åren vad gäller 

utbildningsprogram om eniska relationer. I före-

läsningar om etniska relationer är det i första hand 

kvinnor från Sverige och invandrare av båda könen 

som deltar. Svenska män, särskilt män med hög 

position, är i lägre utsträckning representerade på 

sådana föreläsningar. Undantag är konferenser med 

strategisk funktion. Vi har frågat de personer som 

läser mindre än 2 timmar per vecka om orsaken. 

79% av kvinnorna har svarat ”jag har inte tid”. Mot-

svarande siffran för männen är 69%.

När man kopplar respondenternas roll i stor-

stadssatsningen till de skrifter de läst och/eller de 

utbildningsprogram som de deltagit i, ser man ett 

mönster. Man läser och hör bara de diskussioner 

som har direkt koppling till det egna arbetet. Per-

sonalen som organiserar eller samordnar projekten 

inom storstadssatsningen läser eller hör de diskus-

sioner som rör arbetsorganisationen. Personalen 

som arbetar inom förskolan läser eller hör endast 

de diskussioner som rör förskolan. Personalen som 

saknar direkt koppling till någon av dessa läser eller 

hör ingenting, trots att projekten genomförs inom 

deras egen organisation. 

Sett ur en annan synvinkel kan man klassificera 

dem som läser skrifter och/eller deltar i utbildnings-

program i tre kategorier. Den första kategorin, som 

kan kallas ”kärngruppen”, utgörs av personer som 

arbetar heltid och direkt med satsningen. Dessa 

personer läser de flesta skrifterna och deltar i de 

flesta utbildningsprogrammen rörande satsningen. 

Ett exempel inom denna kategori är personer som 

arbetar i iok (Integrations- och områdeskontoret). 

Den andra kategorin, som kan kallas ”periferin”, 

är personer som arbetar inom ett specifikt projekt 

eller har en direkt koppling till satsningen, dock 
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inte på heltid. Ansvariga för enstaka projekt eller 

medlemmar i områdesgrupperna kan räknas som 

exempel inom denna kategori. Dessa personer läser 

skrifterna eller deltar i utbildningsprogrammen i 

den utsträckning de hittar sig själva i texten, eller 

kan plocka ur den det som de själva behöver. Den 

tredje kategorin, som kan kallas ”utomstående”, 

är personer som saknar koppling, eller har en svag, 

indirekt koppling, till satsningen. Exempel inom 

denna kategori är personalen inom de delar av kom-

munens ordinarie verksamhet som inte finansieras 

av satsningen. Dessa personer läser inte skrifterna 

och deltar heller inte i utbildningsprogrammen. 

Man bör komma ihåg att det ovanstående bara 

är en grov och statistisk klassificering. Det finns ju 

intresserade personer som helt utan koppling till 

satsningen ändå läser skrifter eller deltar i utbild-

ningsprogram. Liksom det också finns personer 

med nära koppling till satsningen som inte gör 

någondera.

Frågorna ovan lyfter upp begreppet ”relevans” 

och sätter detta i fokus för diskussionen om kun-

skapsanvändning. Ser man kunskap om eniska 

relationer som relevant för det egna arbetet? Enligt 

informationen citerad ovan och utifrån den upp-

fattning jag fått genom mina direkta och indirekta 

diskussioner med personalen är svaret på denna 

fråga ”ja” när kunskapen om etniska relationer är 

direkt nödvändig för att man ska kunna behärska 

en viss situation. Till exempel den personal som 

arbetar med barn med annat modersmål än svenska 

ser skrifter om tvåspråkighet som relevant för sitt 

arbete. Men svaret är ”nej” när kunskapen bara har 

indirekt koppling till det egna arbetet. Till exempel 

de personer som har det övergripande ansvaret för 

ett eller flera projekt, men som inte arbetar direkt 

med projekten ser det inte som nödvändigt för sitt 

arbete att läsa skrifter om etniska relationer. Flera 

sådana personer blev överraskade när de fick veta 

att jag hade inkluderat deras namn bland respon-

denterna i en undersökning om kunskapsanvänd-

ning.

Man kan jämföra situationen med den inställning 

till integrationen som ibland syns hos statliga myn-

digheter. För dem är integrationen en process som 

pågår någonstans i ett invandrartätt område. Det 

är där som svårigheterna med integrationen, eller 

segregationen, ska lösas (se Hosseini 2002). Samma 

sak gäller den personal som inte arbetar direkt med 

projekten. För dem är integrationsarbete något som 

utförs ”där borta”, i projekten. Att läsa rapporter 

om integrationsarbete är därför, enligt dessa per-

soner, relevant bara för den som arbetar direkt i 

projekten.

Att läsning och kunskapsanvändning begränsas 

till att gälla enbart personal direkt involverad i pro-

jekten, och inte sprids till hela administrationen har 

viktiga praktiska konsekvenser för förändringsarbe-

tet. Kunskap som behövs för att klara integrations-

arbete i kommunen hamnar i isolerade öar, utan att 

assimileras in i administrationens kropp på det sätt 

som vore nödvändigt. Strukturen står kvar orörd 

och förblir därmed en apparat illa anpassad till 

verkligheten. En sådan apparat kan, som tidigare 

nämnts, bara assimilera sina servicetagare, däremot 

inte själv anpassa sig på det sätt som en integra-

tionsprocess skulle kräva. 

Hur kunskap från olika slags 
forskning används i praktiskt 
arbete och hur forskningsresultat 
påverkar förändringsarbetet

Vi har bett respondenterna att instämma i eller ta 

avstånd från följande påstående: ”forskningsresul-

tat används inte tillräckligt i det praktiska arbetet i 

Botkyrka”. 87% av respondenterna instämmer helt 

(27%) eller delvis (60%) i ett sådant påstående. 13% 

tar avstånd, delvis (10%) eller helt (3%).

Vi har sedan bett respondenterna att rangordna 

högst 5 utbildningsprogram som de deltagit i under 

åren 2002–2003 och som påverkat deras arbete. På 

samma sätt har vi bett dem att rangordna 5 skrifter 

som de läst under 2002–2003 och som påverkat 

deras arbete. Efter dessa båda frågor har vi bett 

respondenterna precisera hur det först nämna 

utbildningsprogrammet samt den första nämnda 

skriften påverkat deras arbete. 

68% av respondenterna har nämnt alltifrån 1 till 

5 skrifter som påverkat dem i deras praktiska arbete. 

32% har inte svarat eller kunnat svara på frågan. 
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Motsvarande siffror vad gäller utbildningsprogram 

är 66% respektive 34%. Med en grov uppskattning 

gjord utifrån rubrikerna (bland dem som besvarat 

frågan) ligger andelen skrifter om etniska relationer 

på 60%. Av dessa är i sin tur två tredjedelar (67%) 

skrifter som publicerats av Mångkulturellt centrum. 

Motsvarande siffra vad gäller utbildningsprogram 

är hälften (50%). Det betyder att skrifter som publi-

cerats av Mångkulturellt centrum och utbildnings-

program anordnade av Mångkulturellt centrum är 

de viktigaste källorna till kunskap om etniska rela-

tioner som respondenterna uppger påverkat deras 

praktiska arbete.

Vilken sorts påverkan får respondenterna från 

skrifterna de läst eller utbildningsprogrammen de 

deltagit i? Själva frekvensen av svar som givits på 

dessa frågor visar på svårigheten med att säga hur 

en konferens eller en bok påverkar ens arbete på den 

praktiska nivån. Som nämnts tidigare är bortfallet 

för dessa frågor betydligt större än för andra frågor 

(32 respektive 34%). De respondenter som avstått 

från att alls besvara formuläret på grund av dess 

komplexitet, liksom respondenter som intervjuats 

av andra skäl har också ofta pekat på sådana svå-

righeter. 

I de senare frågor där respondenten ombeds 

specificera mer i detalj vilken påverkan de fått från 

skrifter eller utbildningsprogram, är det få perso-

ner som nämner någon konkret påverkan från en 

enskild skrift eller dito utbildningsprogram vare sig 

det gäller etniska relationer eller andra vetenskaps-

områden. De har istället svarat med allmänna ord 

som: det har givit nya perspektiv på mitt arbete, 

det har lett mig till att göra nya reflektioner över 

mitt arbete, det har blivit en inspirationskälla för 

mig, det har bekräftat vad jag hade kommit fram till 

genom mina egna erfarenheter från arbetet, osv.

Jag ser inga konstigheter med en sådan indirekt 

och otydlig användning av forskningsresultat i 

praktiskt arbete. Diskussionen om kunskapsan-

vändning kommer ursprungligen från den natur-

vetenskapliga forskningen, där definitionerna är 

tydligare och kopplingen mellan forskning och 

arbetsfält mer konkret och synlig. En sådan tydlig-

het och konkretion saknas i relationen mellan den 

samhällsvetenskapliga forskningen och det prak-

tiska arbete som har koppling till sådan forskning. 

I en artikel som reflekterar över relationen mellan 

samhällsforskare och beslutsfattare (policy makers) 

skriver L: J. Sharpe:

… it has proved very difficult to uncover many 

instances where social research has a clear and 

direct effect on policy even when it has been spe-

cifically commissioned by government. (Sharpe 

1981:45)

Om det är svårt att översätta resultaten från sam-

hällsvetenskaplig forskning till praktiskt arbete så 

torde det vara ännu svårare att översätta resultaten 

från forskning om etniska relationer till praktiskt 

arbete (till exempel integration eller segregation). 

Detta eftersom forskning om eniska relationer är 

tvärvetenskaplig. Man måste behärska flera discipli-

ner för att lyckas med en sådan uppgift. 

Svårigheten att använda forskningsresultat i 

praktiskt arbete har gjort vissa personer, bland både 

beslutsfattare och forskare, skeptiska mot samhälls-

vetenskapens nytta för praktiskt arbete. I ett försök 

nyligen att bygga en bro mellan forskning och prak-

tiskt arbete, skriver några forskare:

The popularity of the political belief in rational 

planning has vaxed and waned throughout the 

20th century. Across the developed world the 

optimism about rational, and thus, science-

based planning of the 60s and 70s was followed 

by doubt and a more limited perception of 

the role science can play. To an extent, budget 

reductions for social research in general, and for 

non-mission oriented, non-contract research 

in particular, is related to this scalling down of 

expectations. (Cross et al. 2000:56)

Inom forskarvärlden har skepticismen mot sam-

hällvetenskapens praktiska användbarhet speglats 

bland annat i den post-moderna tradition som på 

senare tid blomstrat inom de samhällsvetenskapliga 

disciplinerna. Speciellt inom sociologin har denna 

skepticism gått så långt att den stimulerat vissa 

sociologer att skriva böcker även till försvar för det 

egna ämnet (se till exempel Giddens 1996).
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Svårigheten med att omsätta forskningsresultat 

direkt i praktiskt arbete har också lett till ett ifråga-

sättande av den kunskapsanvändning som grundas 

på naturvetenskapliga discipliner. Istället har man 

utvidgat resonemanget till att omfatta indirekt och 

osynlig påverkan. Man har talat om instrumentell 

användning: direkt användning av forskningsresul-

tat för att lösa ett specifikt praktiskt problem. Man 

har talat om konceptuell användning: indirekt hjälp 

av forskningen för att orientera sig mot ett praktiskt 

problem. Man har slutligen också talat allmänt 

om upplysning: att utrusta sig med kunskap för 

att kunna fatta kloka beslut. Man har samtidigt 

skiljt mellan begreppen ”användning”, ”diffusion” 

”påverkan” osv. (för en omfattande diskussion 

om olika dimensioner av kunskapsanvändning se 

Lampinen: 1992). Om forskningens upplysnings-

funktion för praktiskt arbete skriver, utifrån en 

genomgång av existerande erfarenheter, Carol. H. 

Weiss:

Much of this evidence suggests that research 

serves conceptural, ”enligtment” function rather 

than instrumental problem-solving purposes. 

(Weiss 1981:19)

I samma anda skriver David K. Cohen och Janet 

A. Weiss utifrån erfarenheter från användning av 

forskningsresultat rörande ras, diskriminering och 

segregering i skolor i usa: 

At its best, social research provides a reasona-

ble sense of the various ways a problem can be 

understood and a reasonable account of how 

solutions might be approached. Such general 

advice about controversial and problematic 

issues is a useful contribution to social knowl-

edge, even if it is not crisply relevant to particu-

lar decisions. (1981:79)

I början av detta kapitel har vi nämnt att endast 

13% av respondenterna tar avstånd, delvis eller helt, 

från påståendet att forskningsresultat inte används 

tillräckligt i det praktiska arbetet i Botkyrka. Det 

står mot 79% av respondenterna som instämmer 

i påståendet att forskningsresultat används i det 

praktiska arbetet i Botkyrka kommun, men att det 

används indirekt och därför inte syns tydligt. Mot-

sägelsen mellan svaren på dessa två påståenden kan 

kanske förklaras genom att säga att respondenterna 

tänker på direkt och instrumentell användning när 

de besvarar den första frågan, och att de tänker på 

”upplysning” genom forskning när de besvarar den 

andra. 

Allt forskningsarbete har förstås inte samma 

funktion för praktiskt arbete. Resultat från upp-

dragsforskning till exempel kan, om det görs pro-

fessionellt, lättare användas i problemlösning än 

till exempel teoretisk forskning. Det finns också 

skillnader mellan olika discipliner. Resultat från 

ekonomisk forskning till exempel, är ofta lättare att 

använda i praktiskt arbete än resultat från sociolo-

gisk forskning. Man kan även skilja mellan enskilda

forskare vad gäller resultatens tillämplighet. Men 

bortsett från dessa skillnader måste vi hålla med 

Weiss om att:

… government officials use research less to arrive 

at solutions than to orient themselves to prob-

lems. They use research to help them think about 

issues and define the problematics of a situation, 

to gain new ideas and new perspectives. They use 

research to help formulate problems and to set 

the agenda for future policy actions. And much 

of this is not deliberate, direct, and targeted, but 

a result of long-term percolation of social science 

concepts, theories, and findings into the climate 

of informed opinion. (Weiss, 1976:534 citerad i 

Lampinen 1992:33). 

Om vi utvidgar omfattningen av begreppet 

”användning” från direkt användning till upplys-

ning då ger resultatet från undersökningen en 

ljusare bild än den som presenterats så här långt. 

66% av respondenterna har nämnt att något utbild-

ningsprogram påverkat deras arbete i praktiken. 

Siffran för skrifter är 68%. Därtill kan man tänka 

sig ytterligare några som har inte besvarat frågorna i 

praktiken ändå påverkats av någon skrift eller något 

utbildningsprogram, men att de inte besvarat frå-

gorna därför att de tänkt på direkt påverkan snarare 

än indirekt. 
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Faktorer som försvårar använd-
ning av forskningsresultat 
i praktiskt arbete

Vi har sett att statistiken från vår egen undersökning, 

liksom information från andra undersökningar, 

inte ger någon ljus bild av kunskapsanvändningen 

i praktiskt arbete, åtminstone inte när vi talar om 

direkt användning. Om det är så, uppstår frågan: 

vilka är de faktorer som försvårar användningen? 

Forskare som studerat översättningen av resultat 

från samhällsvetenskaplig forskning till praktiskt 

arbete har pekat på flera faktorer. Den första gäller 

faktorer kopplade till forskningens resultat. Man 

har hävdat att forskare inte producerar praktiskt 

användbara resultat. Resultatens oanvändbarhet 

har i vissa fall förklarats med hänvisning till sam-

hällvetenskapens allmänna karaktär, i andra fall 

med hänvisning till forskningens kvalitet. Man har 

också hävdat att forskare använder språket på ett 

sätt som är obegriplig för beslutfattare (jfr Tydén 

1994.). I samband härmed har man ofta ställt fors-

karens abstrakta och generaliserande formuleringar 

mot beslutfattarens konkreta arbete med konkreta 

målgrupper. 

Vi har redan rört vid skepticismen hos många 

samhällsforskare själva vad gäller samhällets ratio-

nalitet och samhällsvetenskapens möjligheter att 

presentera användbara resultat på motsvarande sätt 

som görs av naturvetenskapen. 

Frågan om forskningskvalitet är inte relevant för 

oss. I enkätundersökningen har vi inte begränsat 

oss till specifika forskningsresultat. Frågorna som 

ställts gäller allmänt de skrifter man läst eller de 

utbildningsprogram man deltagit under 2001–

2002. Det är därför orimligt att bedöma resultaten 

från all forskning som presenterats i dessa skrifter 

eller utbildningsprogram som oanvändbara. Det 

finns också internationell forskning som visar att 

svårigheter med användning av forskningsresultat 

i praktiskt arbete inte sammanhänger med forsk-

ningens kvalitet (Weiss. 1981:10, 68). 

Att den bristande användningen av forsknings-

resultat i praktiskt arbete skulle bero på resultatets 

obegriplighet får inte sin bekräftelse från våra 

respondenter. Endast 22% av respondenterna 

instämmer helt (1%) eller delvis (21%) i påståendet 

att tjänstemän inte använder forskningsresultat i 

sitt arbete därför att forskare skriver på ett språk 

som är obegripligt för tjänstemän. Resten (78%) tar 

avstånd från ett sådant påståendet helt (29%) eller 

delvis (49%).

Andra faktorer som försvårar användningen av 

forskningsresultat i praktiskt arbete är faktorer som 

har koppling till resultatens mottagare. Bland dessa 

faktorer har särskild vikt lagts vid organisationen 

där mottagaren – i vårt fall tjänstemännen – arbe-

tar. Varje tjänsteman, som en potential användare 

av forskningsresultat, arbetar i ett sammanhang. 

Han/hon arbetar i en organisation där det krävs 

hänsynstagande till andra inom organisationen, till 

existerande regler, lagar och procedurer, till organi-

sationens mål osv. 

Organisationens tröghet och dess motstånd mot 

förändring är en självklarhet för forskare som fors-

kar om organisationer (se t.ex. Ahrne & Papakostas 

2002; Hannan & Freeman 1989). Enligt dessa 

forskare öppnar sig inte organisationerna själva för 

vilken förändring som helst och heller inte under 

vilka omständigheter som helst. Organisationernas 

tröghet förstärks ytterligare genom att olika intres-

segrupper bjuder förändringar motstånd som hotar 

deras intressen.

Även på individuell nivå har forskare konstate-

rat att människor på grund av vanor, trygghet och 

motstånd mot energislöseri ofta bjuder föränd-

ringar motstånd. Man går samma väg som man 

gått tidigare. Först när vanor eller traditioner inte 

längre fungerar öppnar man sig för möjligheten till 

förändring (se Shutz 1973). När det gäller tjänste-

man eller andra aktörer vars arbete påverkar andra, 

bör man tillägga betydelsen av ”försiktighet”: att i 

de fall man inte kan handla aktivt, åtminstone inte 

skada andra. 

På grund av sin relativa kreativitet, frihet och 

objektivitet hotar forskningen ofta organisationens 

existerade struktur och med den, inte så sällan, 

positionen för personal som har att vinna på den 

rådande strukturens fortbestånd. Förändringar 

skakar om och kan göra beslutsfattande mer kom-

plicerat än tidigare. Därför är det naturligt att både 

organisationen och personalen känner ett visst 
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motstånd mot forskningsresultat som ett potenti-

ellt hot. Carol H. Weiss skriver: 

When the implementation of research threatens 

to bring about rapid change – topple existing 

procedures, call for new arrangements and new 

skills, create a time of confusion and uncertainty, 

open the gates to more strident demands for 

further change – then governments often tend to 

prefer the ills they have than the disorder attend-

ant on even beneficient change. (Weis 1981:9; se 

även Mayntz 1981:61) 

I samma anda citeras i Patton ett stycke från en 

intervju med en föreståndare (manager) vars verk-

samhet utvärderades av en forskargrupp:

Institutions are tough as hell to change. You 

can not change an institution by coming and 

doing an evaluation eth a halo. Institutions are 

changed by people, in time, with a constant 

plugging away at the purpose you want to 

accomplish. And if you don’t watch out, it slides 

back. (Patton et al. 1981:157)

Det finns förstås skillnader mellan organisationers 

och individers förmåga att ta emot och hantera 

förändringar. Vissa gör det lättare, andra mindre 

lätt. Men oavsett skillnaderna är konservatism ett 

naturligt drag hos både individuella och kollektiva 

aktörer. 

Att göra en gedigen bedömning av hur mycket 

Botkyrka kommun eller olika enheter inom kom-

munens administration ger utrymme för omsätt-

ningen av forskningsresultat i praktiskt arbete är 

en komplex fråga som kräver sin egen utredning. 

Utan möjligheter till detta får vi här nöja oss med 

respondenternas uppfattningar såsom de kommer 

till uttryck i enkätundersökningen, samt en del 

annan information från tidigare forskning och från 

mina personliga erfarenheter. 

Svenska statens positiva inställning till kun-

skapsanvändning, som färgat av sig också på 

kommunerna, har betonats av forskare på inter-

nationell nivå. Under rubriken ”Sweden: open 

towards policy-relevance” skriver författarna till 

en forskningsrapport om kunskapsanvändning i tio 

europeiska länder: 

Sweden’s research system is strongly connected 

to and seen as an integral part of the countries 

welfare and industrial policy. From the 60s 

onwards, as part of the development of the social 

democrat “Swedish model”, the link between 

research and practical reform policies was given 

shape in a sectoral policy. ‘Every sector, with 

its associated government ministry, would use 

research as a resource and decide how much 

money be spent on it and what work should 

actually be done.’ The sectorial model ended the 

earlier dominance of researchers, and research 

came to be steered by other organisations. 

Research workers became more closely tied to 

specific sectors than to their departments. In 

this model a considerable share of governmental 

research funds are channeled through sectoral 

agencies, and through 6 research councils tied 

in with particular departments … But also the 

funds going directly into universities and those 

being channelled through non-sectoral research 

councils are to partly thematically earmarked …

 The research policy steering system is not 

researcher dominated, but they play an active 

role in it. ‘Well developed channels exist between 

the research community and politicians, right up 

to the level of Prime Minister.’ The government 

has an advisory body on research policy that has 

a strong academic representation. But also on 

particular policy issues, researchers are regularly 

called in for policy advice. Sweden has a 40 year 

old tradition of parliamentary committees with 

paid experts. Such committees comprise mem-

bers of parliment and expertise from universities 

and central and local public authorities …(M. 

Cross et al.: 2000:48-49)

Respondenternas uppfattning om svenska statens, 

Botkyrka kommuns, samt den egna enhetens inställ-

ning till kunskapsanvändning bekräftar denna posi-

tiva attityd. 67% av respondenterna instämmer i 

påståendet att ”svenska staten uppmuntrar och 

ger möjligheter till att använda forskningsresultat 
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i praktiska arbete”. Siffran är densamma när man 

relaterar samma påstående till Botkyrka kommun 

och den stiger till 87% när man relaterar den till 

respondenternas egna enheter. 

Vad gäller just Botkyrka kommuns positiva 

inställning till kunskapsanvändning kan man peka 

på ett antal satsningar som kommunen initierat 

eller deltagit i under det senaste decenniet. Kom-

munens stöd till Mångkulturellt centrum, FoU 

Södertörn, Rotemannen och Cirkus Cirkör är några 

exempel på detta. Man kan här även nämna kom-

munens plan för finansiering av en professorstjänst 

vid Södertörn högskola att placeras hos Mångkul-

turellt centrum och med uppgift att utveckla forsk-

ningen om etniska relationer. 

Jämfört med andra kommuner som ingått i 

Blommansatsningen och storstadssatsningen har 

Botkyrka varit mer generöst vad gäller att genom-

föra en systematisk utvärdering av satsningarna. 

Kommunens satsning på utvärdering har överskri-

dit den andel av budget (3%) som angavs i direkti-

ven. Kommunen har därtill flera gånger utgjort fält 

för utveckling av samarbetet mellan forskare och 

tjänstemän (se Hernwall & Löfberg 1999; Ström-

berg & Tydén 1999)

Man bör emellertid inte överdriva kommunens 

positiva inställning till kunskapsanvändning. Det 

kan hända att någon organisation officiellt upp-

muntrar kunskapsproduktion och kunskapsan-

vändning, samtidigt som den i praktiken inte ger 

sina tjänstemän möjligheter att ta till sig resultaten. 

78% av respondenterna instämmer helt (14%) eller 

delvis (64%) i påståendet att ”tjänstemän använder 

inte forskningsresultat i sitt arbete därför att de inte 

har tillräckligt med tid för att läsa böcker/rapporter 

och fundera på deras användning i praktiskt 

arbete”. 

Vi har sett tidigare att 54% av respondenterna 

satsar i genomsnitt mindre än 2 timmar per vecka 

på att läsa skrifter med direkt koppling till deras 

arbete. Bland dessa personer nämner 81% bristande 

tid som orsak. Trycket från det vardagliga arbetet 

gör det svårt för tjänstemän i en serviceinriktad 

organisation att hinna satsa på också strategiskt 

arbete. I FoU-gruppen på Mångkulturellt centrum, 

till exempel, måste förvaltningsrepresentanterna 

inte så sällan anmäla förhinder på grund av andra 

prioriteringar. Samma gäller närvaron på möten i 

olika områdesgrupper, kanske förstärkt av att dessa 

ännu inte hittat sin formella status. Som tidigare 

nämnts, ska antalet bortfall i denna undersökning 

och särskilt de uteblivna svaren på tidskrävande 

kvalitativa frågor tolkas delvis som en konsekvens 

av prioritering.

För tre decennier sedan hittade en forskargrupp 

runt Nathan Caplan i sina statistiska undersökningar 

bekräftelse på en teori de kallade ”Two-Communi-

ties Theory”. Enligt denna teori (eller rättare sagt 

grupp av teorier) är den viktigaste orsaken till bris-

tande användning av forskningsresultat i praktiskt 

arbete att forskare och praktiker verkar i två skilda 

världar med olika, ofta motstridiga, värderingar, 

belöningssystem och språk. De betonar särskilt 

effekten av en ömsesidig misstänksamhet mellan 

forskare och praktiker (Caplan et al.1975:50). 

Vår statistik bekräftar i viss utsträckning teorin, 

men inte med Caplans betoning av skillnader i språk 

eller misstänksamhet mellan forskare och praktiker. 

Språkets betydelse för bristande kunskapsanvänd-

ning har vi redan diskuterat utifrån enkätsvaren. 

När det gäller misstänksamhet tar 82% av respon-

denterna avstånd helt (39%) eller delvis (43%) från 

påståendet att ”ömsesidig misstänksamhet mellan 

forskare och tjänstemän är den viktigaste orsaken 

till bristande användning av forskningsresultat i 

praktiskt arbete”. 

Man pekar samtidigt på ett antal strukturella 

skillnader som står i vägen för direkt översättning 

av forskningsresultat till praktiskt arbete. En av 

dessa skillnader är forskarnas och tjänstemän-

nens bristande insikt i varandras arbete, belyst av 

exempelvis respondenternas reaktion på påståendet 

”forskare vet inte hur tjänstemännens arbete funge-

rar i praktiken”. 50% av respondenterna instämmer 

helt (4%) eller delvis (46%) i detta påstående. 

Mina intervjuer med ett antal respondenter som 

instämmer med ovanstående påstående pekar tyd-

ligt på att deras negativa bedömning av forskarnas 

förmåga att förstå tjänstemännens arbetsvillkor 

inte bygger på någon misstänksamhet vad beträffar 

forskarens förståelsekapacitet i sig, utan på deras 

avstånd från den kontext där tjänstemännens arbete 
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utförs. Följande kommentar från en intervjuperson 

återspeglar just detta och har sin motsvarighet hos 

många respondenter:

Forskare får ett tillfälligt, ofta kortsiktigt, upp-

drag för att utvärdera ett projekt eller forska om 

någon fråga om tjänstemannens arbete. Tiden 

som han/hon har till förfogande räcker inte till 

att komma in och förstå hur tjänstemännens 

arbete fungerar i praktiken och vilka begräns-

ningar som finns i tjänstemännens arbete.

Strukturella skillnader mellan forskarnas och tjäns-

temännens arbete handlar om mer än deras insyn i 

varandras arbete. Vi har redan berört den dimension 

som handlar om organisationens betydelse för kun-

skapsanvändning och vi kommer att tala mer om 

detta när vi på kommande sidor diskuterar hinder 

för samarbete mellan forskare och tjänstemän. 

Nödvändiga åtgärder för att för-
bättra kunskapsanvändningen

Den tid människor har till förfogande för läsning 

och reflektion har visat sig att vara en av de kon-

kreta hindren när det gäller att kunna tillägna sig 

och tillämpa ny kunskap. Det framkommer av sta-

tistiken och formuleras också i klartext av flera per-

soner, både i formuläret och under intervjuer. En 

viktig konkret åtgärd för att underlätta kunskaps-

användning skulle därför vara att lämna utrymme i 

vardagsarbetet för läsning och reflektion. Att satsa 

arbetstid på läsning och reflektion påverkar själv-

klart effektiviteten negativt – men bara på kort sikt. 

På längre sikt däremot, skulle en sådan satsning 

med all sannolikhet öka effektiviteten. Läsning och 

utbildning är ett slags investering som ger resultat 

först på längre sikt.

Den tid man har till sin förfogande på arbetet har 

samtidigt en nära koppling till frågan om priorite-

ring. Man satsar helt enkelt mer arbetstid på det 

man anser vara viktigt. Min uppfattning, baserad 

både på informationen i enkäterna och på min rela-

tivt långa erfarenhet i kommunen, är att tjänstemän 

i Botkyrka fortfarande inte prioriterar kunskap om 

etniska relationer. Det har redan framkommit ovan, 

att aktiv läsning av skrifter rörande etniska relatio-

ner och aktivt deltagande i utbildningsprogram på 

samma tema är ett atypiskt beteende – en ö bland 

tjänstemän i kommunen. Tydligare uttryckt, trots 

sina många konkreta erfarenheter, arbetar tjäns-

temän i Botkyrka kommun fortfarande som om 

vore de tjänstemän i en invandrargles kommun. 

Assimilationstanken är fortfarande den domine-

rande, praktiskt om än inte teoretiskt, i kommunens 

arbetssätt. 

För att sätta kunskapen om etniska relationer i 

fokus och utvidga ön till att omfatta hela kommu-

nens administration behövs en kampanj som upp-

märksammar tjänstemännen på det faktum att de 

inte befinner sig i en ”vanlig svensk kommun”. En 

kampanj skulle för övrigt behövas även om målet 

för arbetet var assimilation, inte integration. Utan 

kunskap om vilka de boende är, är det omöjligt att 

assimilera dem. Kunskapen om etniska relationer 

är nödvändig för alla, mer för vissa och mindre för 

andra beroende på arbetet.

Kampanjen bör initieras uppifrån. Utan de 

ledande tjänstemännen och deras godkännande är 

det svårt att öppna vägen. Erfarenheter från mång-

faldsarbete i organisationer har visat att de ledande 

tjänstemännens roll är avgörande för framgången i 

arbetet (Edström et al. 2004; Kandola & Fullerton 

1998). En oundgänglig del av inledningsfasen skulle 

därför också vara den tidigare nämnda utbildningen 

i mångkulturellt ledarskap för ledande tjänstemän. 

Ledarskap är inte samma sak i alla sociala sam-

manhang. Beroende på vem som ska ledas behövs 

speciella ledaregenskaper.

Vilka utbildningar som, inom ramen för en 

kampanj, skulle prioriteras för andra tjänstemän 

bör avgöras genom en ständigt återkommande 

redovisning av aktuella behov. I formuläret, moti-

verat kanske av själva undersökningen, har flera 

respondenter krävt en diskussion om just hur man 

kan använda forskningsresultat i praktiskt arbete, 

och om hur man ska kunna bygga en integrerad 

kunskapsprocess mellan forskare, praktiker och 

beslutfattare. Några har betonat betydelsen av kon-

tinuerliga diskussioner mellan forskare, tjänstemän, 

politiker, boende och företagare. Det finns också 
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ett antal personer på vilkas önskelista står kunskap 

om lärande och läsvanor i mångkulturella miljöer. 

Detta krav kommer i första hand från förskolor, 

skolor och bibliotek som alla är viktigare arenor för 

integration. 

Ett annat återkommande tema gäller demokra-

tisering av beslutfattningen och ökad flexibilitet 

i administrationen – inte minst brukarnas ökade 

delaktighet i den kommunala politiken och admi-

nistrationen. Detta ämne berör i sig självt diskussio-

nen om kunskapsanvändning; det vill säga hur den 

på senare tid alltmer omfattande forskningen om 

lokal demokratiska kunna förverkligas i praktiken. 

Annorlunda uttryckt kan man säga att frågan gäller 

hur lokal demokrati och representativ demokrati 

kan förenas eller närmas till varandra. Man är också 

intresserad att veta hur ”finkultur”, det estetiska 

kulturbegreppets olika konstformer kan användas 

för att öka närheten mellan människor med olika 

bakgrund. Det finns också förslag rörande speci-

fika ämnen som hälsa, äldreboende, eller miljö i 

Botkyrka kommun. Ett antal personer har även 

förslagit ämnen för forskning. Till exempel en jäm-

förande forskning mellan Larsberg (Lidingö) och 

Fittja (Botkyrka). Motivet för ett sådant förslag är 

– om jag förstått rätt – de båda kommundelarnas 

lik- respektive olikheter: de är båda tillkomna inom 

ramen för miljonprogrammet, men belägna i kom-

muner med olika ekonomisk status. 

Det är naivt att tro att man genom bara ökad 

tid för läsning och reflektion på arbetstid och 

genom olika utbildningar skulle kunna slutgiltigt 

lösa frågan om kunskapsanvändning. Som en mer 

strategisk åtgärd för att underlätta överföringen 

av forskningsresultat till praktiskt arbete har ett 

antal forskare förslagit ett kontinuerligt samar-

bete mellan tjänstemän och forskare (Cross et al. 

2000). Vissa forskare har gått så långt att de rekom-

menderar tjänstemännens konkreta medverkan i 

uppdragsforskning (Tydén 1993). Några har också 

börjat experimentera med tanken att både forsk-

ning och översättning av forskningsresultat till 

praktiskt arbete ska genomföras i nära samarbete 

mellan forskare och tjänstemän (Ibid.). 

Om vi betraktar respondenterna som represen-

tativa för samtliga kommunens tjänstemän, så är 

också dessa inne på samma spår som forskarna 

ovan. Förmodligen sammanhänger det med en all-

mänt en positiv inställning i Sverige till samarbete, 

och därtill en lång erfarenhet av samarbete, specifik 

för Botkyrka kommun (för en diskussion om sam-

arbetet i kommunen se Hosseini 1998; 2002). En 

överväldigande majoritet av respondenterna (88%) 

ser forskningen som betydelsefull för utvecklingen 

av det praktiska arbetet inom den kommunala 

administrationen. De tar avstånd delvis (28%) eller 

helt (60%) från påståendet att ”forskning är inte 

så betydelsefull för utvecklingen av det praktiska 

arbetet i kommunal administration”. Samtidigt 

instämmer den överväldigande majoriteten (82%), 

delvis (74%) eller helt (8%), i påståendet att ”en 

av de viktigaste orsakerna för att inte använda 

forskningsresultat i praktiskt arbete är bristande 

samarbete mellan tjänstemän och forskare”. Sam-

arbetet mellan forskare och tjänstemän dyker också 

upp som en viktig åtgärd bland svaren på frågan om 

omständigheter som skulle underlätta överföring av 

forskningsresultat till praktiskt arbete.

En sådan både objektivt och subjektivt positiv 

inställning till samarbete som finns i kommunen 

bör utvecklas vidare. På grund av sin komplexitet 

kan inte frågan om översättning av forskningsre-

sultat till praktiskt arbete lösas av tjänstemän eller 

forskare var för sig. Frågan ägs av parterna tillsam-

mans. Forskarens mer eller mindre abstrakta kun-

skap och tjänstemannens mer eller mindre konkreta 

kunskap kompletterar varandra. Teori och praktik 

har alltid gått hand i hand i förändringsarbete. 
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Samarbetet mellan forskare och tjänstemän har sina 

svårigheter. Dessa svårigheter är delvis orsak till 

svårigheterna med kunskapsöverföring och delvis 

ett resultat av dessa svårigheter. Att presentera en 

utförlig diskussion om dessa svårigheter är alltför 

utrymmeskrävande för detta sammanhang. Här 

ska jag nöja mig med att presentera de viktigaste 

punkterna i en artikel jag publicerat under rubriken 

”Reflections on some barriers to the co-operation 

of practitioners and researchers”. Artikeln samman-

fattar hindren för samarbetet mellan forskare och 

tjänstemän under tre rubriker: skillnader i arbets-

villkor, skillnader i arbetets natur och skillnader i 

arbetsomlopp. 

Skillnader i arbetsvillkor 

Skillnaderna i arbetsvillkor är ett uttryck för den 

olika grad av frihet som finns i forskarens respektive 

tjänstemannens arbete. 

En tjänsteman arbetar under lägre frihetsgrad än 

forskaren. Hans/hennes tjänst ingår vanligen i ett 

nätverk av positioner som tillsammans samman-

fattas under rubriken ”organisation”. Tjänsteman-

nens arbete avgränsas, direkt eller indirekt, av de 

andras positioner och uppgifter i organisationen. 

Denna avgränsning är delvis en förutsättning för att 

organisationen ska lyckas uppnå sina övergripande 

mål. Varje tjänsteman som arbetar i en organisa-

tion tvingas ständigt att anpassa sitt eget arbete  

till andras. Dessa ”andra” kan vara över- eller 

underordnade eller andra kollegor på samma nivå. 

Utan denna anpassning hamnar organisations 

arbete i kaos. 

Tjänstemannens arbete definieras också av lagar, 

regler och procedurer som både reglerar interna 

relationer och därtill kopplar hela organisationen 

till dess omgivning. När en tjänsteman förbereder 

ett beslut måste han/hon i första hand beakta exis-

terande regler. Utan ett regelverk försvinner både 

arbetsstrukturen och dessutom tjänstemannen 

skydd i händelse av kritik.

Alla tjänstemän som arbetar i en organisation 

upplever förstås inte samma grad av frihet eller 

begränsning. Inte heller har alla organisationer 

samma avgränsningar när det gäller relationen 

mellan positionerna, eller reglerna inom organisa-

tionen. Gemensamt är dock att tjänstemän, oavsett 

organisation, arbetar i en starkt regelstyrd struktur. 

Det är kanske därför så kallade ”byråkrater” ofta 

definierats med hjälp av begrepp som ”dogmatism”, 

”konservatism” eller andra liknande termer även i 

professionella skrifter (se Mannheim 1998).

Situationen är annorlunda för en forskare. Hans/

hennes arbetssituation kännetecknas av en större 

frihetsgrad. Resultat av hög kvalitet samt ett etiskt 

hänsynstagande är de enda krav som en forskare 

måste leva upp till. Kravet på integritet skyddar 

forskaren från kollegers intrång.

De viktigaste avgränsningarna som forskaren 

upplever utgörs av själva forskningsämnets kom-

plexitet samt av de metodologiska möjligheterna 

att behärska komplexiteten. Ju mer en forskare 

frigör sin fantasi i arbetet, desto lättare kan han/

hon lösa sitt forskningsämnes komplexitet. En 

Svårigheter i mötet mellan 
forskare och praktiker
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forskningsstudies fruktbarhet är helt beroende av 

forskarens fantasi. 

Skillnaderna i arbetsvillkor leder ofta till att 

forskare och tjänstemän misstolkar varandras roller. 

Det har hänt att forskare definierat tjänstemän 

med termer som ”konservativa” eller ”trångsynt”. 

Tjänstemän å andra sidan, har definierat forskare 

som personer som sitter i ett ”elfenbenstorn” och 

aldrig producerar resultat användbara i verkliga 

situationer.

Skillnader i arbetets natur

Tjänstemannens arbete baseras på beslutfattande. 

I sitt vardagliga arbete måste varje tjänsteman stän-

digt bestämma om han/hon ska handla – eller avstå 

från handling. Han/hon måste bestämma sig för att 

ge ett positivt svar på en fråga – eller ett negativt. 

Det spelar ingen roll om frågan ställs av en kol-

lega, en kund, eller om den genereras av tidigare 

handlingar/beslut i den aktuella frågan. 

En tjänstemans arbete saknar naturligtvis inte 

intellektuella dimensioner. Varje fattat beslut 

baseras på reflektioner över tidigare beslut, över 

sammanhang och konsekvenser. Beroende på sam-

manhanget kan tjänstemannens arbete baseras än 

på studier inom arbetsområdet, än på andra tjäns-

temäns erfarenheter. Det är också vanligt att beslut 

föregås av kollektiva diskussioner. Men oberoende 

av formerna för reflektion måste tjänstemannen 

ändå till sist avgöra: blir det ett positivt eller ett 

negativt svar på frågan. Att svara delvis positivt 

eller delvis negativt passar inte tjänstemannens 

arbete. Det är möjligt att skjuta upp ett beslut en 

kortare tid, men det är nästan omöjligt att helt und-

komma att fatta ett beslut. I tjänstemannens arbete 

är ”säkerhet” en regel och varje reflektion måste 

utmynna i en dummyvariabel: ja eller nej. 

Situationen är densamma även då frågan inte är 

av den typ som låter sig besvaras med ett enkelt ”ja” 

eller ”nej”, åtminstone inte på tjänstemannanivå. 

Hur omöjligt det än må vara förväntas tjänsteman-

nen välja mellan två alternativ: ”ja” eller ”nej”. 

Vacklande mellan olika svar har ingen plats i tjäns-

temannens yrkesutövning. Om skillnader mellan 

kunskap i handling, som tillhör tjänstemannens 

fält, och teoretisk kunskap, som tillhör forskarens, 

skriver Bengt Molander:

… handlingen tillåter ingen osäkerhet, annars är 

den inte kunskap. Detta är ett grundläggande 

dilemma … En del av spänning tror jag ligger i 

att ett ”teoretisk intellekt” kan tänka i termer av 

hypoteser som är ”rena tankemöjligheter” medan hypoteser som är ”rena tankemöjligheter” medan hypoteser

det ”praktisk intellektet” alltid är knutet till 

utförande i handling, språket kan aldrig lösgöras språket kan aldrig lösgöras språket

från ett gestaltande handlingssammanhang och bli handlingssammanhang och bli handlingssammanhang

ren ”spekulation”. (Molander 1996:21)

Med ett citat från Göran Sonnevi fortsätter Molan-

der: 

”Det finns många teorier, en enda praktik”. 

Görandet är ett, oåterkalleligt, definitivt. Man 

kan spekulera om olika möjligheter och tolk-

ningar. Handlingen är den punkt då vi lämnar 

de blotta möjligheternas rum och gör på ett sätt ett sätt ett

– världen ändras, det finns ingen väg tillbaka. 

(Ibid. s. 21)

Vad som definieras som tjänstemannens ”konser-

vatism” förklaras, åtminstone delvis, genom det 

arbetssätt som Molander diskuterar. Till skillnad 

från forskare måste tjänsteman ”lämna de blotta 

möjligheternas rum och göra på ett sätt”. Göran-ett sätt”. Göran-ett

dets konsekvenser för kunderna gör tjänstemännen 

mycket försiktiga. De måste göra, och samtidigt: 

efter görandet är det mycket svårt att ångra sig. 

De förutsättningar som här beskrivits skapar en 

benägenhet hos tjänstemännen att förvandla den 

samarbetande forskaren till rådgivare. Tjänsteman-

nen vill dela det ”eldprov” beslutfattandet innebär 

med en samarbetspartner som kan tänkas ha kon-

troll över situationen. Det gäller särskilt när frågan 

saknar enkelt svar eller när svaret ligger bortom 

tjänsteutövningens horisont. I en sådan situation 

projiceras uppgiften att ”göra mirakel” på forska-

ren. En forskare som drar sig undan en sådan roll, 

eller som saknar en sådan kapacitet, anses inte ha 

någonting att bidra med till samarbetet. 
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Som framgår av Molanders särskiljning är 

situationen annorlunda för forskaren. En forskare 

arbetar i en relativt sett mer fri intellektuell värld. 

I denna värld skapar han/hon olika kontexter där 

en fråga kan ställas och försöker därefter besvara 

frågan inom kontextens ram. För en forskare har 

en fråga inte endast ett svar. Den kan ha flera svar 

beroende på sammanhanget. I forskarvärlden ses 

det inte sällan som en bagatellisering att förenkla 

svaret på en fråga till ett ”ja” eller ”nej”. Och varje 

forskare som lägger fram ett sådant förenklat svar 

betraktas som onyanserad, om inte nativ. 

Alla forskare är naturligtvis inte likadana när det 

gäller närheten till tjänstemännens arbetsvärld. En 

person som sysslar med tillämpad forskning, till 

exempel, har närmare kontakt med tjänstemännens 

arbetsvärld än vad en ”ren” forskare har och kan 

således vanligen presentera forskningsresultat som 

ligger närmare tjänstemännens konkreta situation. 

Likaså presenterar forskare som bygger sin forsk-

ning på tydliga påståenden bättre underlag för 

beslutsfattande, än till exempel forskare inom den 

post-moderna tradition som väljer att ”dekonstru-

era” den sociala verkligheten. Trots sådana skillna-

der står samtliga forskare långt från att förvandla 

sina resultat till den dummyvariabel, ”ja” eller 

”nej”, som behövs av tjänstemännen. I bästa fall 

presenterar forskare resultat som kan förvandlas till 

en dummyvariabel. 

I motsats till tjänstemännens önskemål om att 

förvandla den samarbetande forskaren till rådgi-

vare, är forskare ofta benägna att distansera sig från 

beslutfattande för att istället lämna detta ”eldprov” 

till tjänstemannen. Denna distansering förstärks 

särskilt när forskaren är medveten om att en viss 

fråga saknar ett enkelt svar.

I enkätundersökningen är andelen personer som 

får sitt kunskapsbehov tillgodosett genom person-

liga kontakter och diskussioner (36%) större än 

andelen personer som använder sig av kunskaps-

källor som böcker, rapporter och tidskrifter (32%), 

konferenser, seminarier, föreläsningar (17%), Inter-

net (8%), massmedia (tidningar, TV, radio) (3%) 

eller andra källor (4%). En av respondenterna som 

valde alternativet ”personliga kontakter och diskus-

sioner” bland olika kunskapskällor argumenterar: 

Det är ofta under diskussioner på olika möten 

som jag direkt kommer till en användbar slutsats 

och kan säga till mig själv: ”Jaha det var precis 

den som jag letade efter.”

Skillnader i arbetsomlopp

Skillnaderna i arbetsomlopp sammanhänger delvis 

med skillnaderna i arbetets natur. Forskare och 

tjänsteman har olika tid till sitt förfogande för att 

slutföra sina uppgifter. Tjänstemän arbetar van-

ligtvis i korta arbetscykler. Deras arbetsprocess, 

från ett ärendes början och till dess att beslut fattas, 

tar vanligtvis en dag, en vecka eller, mer sällan, en 

månad beroende på uppgiftens natur. Tjänstemän-

nens arbetsresultat skiljs alltså från dem efter en 

kort tid och förenas med processer som är inte står 

under tjänstemannakontroll. Under denna korta tid 

har en tjänsteman inte utrymme för reflektioner 

om kontexten där beslutfattandet sker och konse-

kvenserna som följer beslutfattningen. Han/hon är 

tvungen att basera sitt beslutsfattande, åtminstone 

delvis, på tidigare procedurer som finns i organisa-

tionens reservoar, samt på egna spekulationer. 

Återkoppling (feedback) från andra processer 

kan ibland bekräfta för tjänstemannen att hon/han 

fattat rätt eller fel beslut. Men denna återkoppling 

sker först när konsekvenserna av tjänstemannens 

beslut redan förenats med andra processer och inte 

längre står under hans/hennes kontroll. Sådana 

varningar hjälper förstås tjänstemannen i senare 

beslutfattande, men kan inte vrida klockan tillbaka. 

I motsats till tjänstemän bygger en forskare sitt 

arbete på en längre tidsperiod; ofta från ett, till tre 

eller fyra år. Under denna period har forskaren möj-

lighet att studera bakgrunden eller kontexten till 

sitt projekt och berika sitt eget perspektiv med hjälp 

av andras erfarenheter. Han/hon har också möj-

ligheter att gå fram och tillbaka genom insamling 

av nya erfarenheter och att modifiera sina resultat 

med hjälp av dessa nya erfarenheter. En forskarens 

arbetsresultat avskiljs (alienates) från honom/

henne endast efter en lång tidsperiod när projektet 

är slutfört och resultatet presenterats i form av en 

bok eller rapport. 
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Även varningar som erhålls av forskaren är 

annorlunda än dem tjänstemannen erhåller. I mot-

sats till för tjänstemannen, så hotar reaktioner mot 

forskarens resultat efter deras avskiljning sällan hel-

heten i hans/hennes arbete. Denna skillnad kan här-

ledas inte bara från skillnader i arbetes natur (dvs 

tjänstemannens plikt för att välja mellan ”ja” eller 

”nej” gentemot forskarens öppnare möjligheter att 

överväga resultaten) utan också från skillnader i den 

tid som man har till förfogande. Längre tidsperiod 

förstärker resultatens validitet för forskaren.

Under tidspress behöver en tjänsteman forska-

rens fortlöpande stöd, kanske varje dag eller varje 

vecka. Efter denna tidsperiod är det för sent. Som 

vi sagt tidigare när vi diskuterade skillnaderna i 

arbetets natur, skapar detta behov en benägenhet 

hos tjänstemannen att förvandla forskaren till sin 

rådgivare. På grund av den längre tidsperioden som 

forskaren har för att reflektera över sin forskning 

och modifiera resultaten är han/hon, å andra sidan, 

inte benägen att ge ett sådant stöd till tjänsteman-

nen. Han/hon är inte villig att ta risken att förknip-

pas med de svagheter eller felaktigheter som finns 

inbäddade i tjänstemannens snabba beslutsfat-

tande. Han/hon är, tvärtom, intresserad att vänta ut 

mognare och noggrannare arbetsresultat.

Under den tid jag sysslat med utvärdering av inte-

grationsprojekt har jag själv flera gånger hamnat 

i en sådan situation som den ovan beskrivna. Till 

exempel förväntade samordnaren för Fittjaprojektet 

att jag skulle skriva en rapport var tredje månad för 

att genom dessa förmedla till henne var hon gått 

snett. Som forskare var jag medveten om det omöj-

liga i en sådan önskan. Även om jag hade kunnat se 

vart projektet var på väg– något som inte var så lätt 

– och även om jag hade rekommenderat henne att 

vidta vissa åtgärder, skulle det säkert inte ha varit 

så lätt för henne att förverkliga sådana åtgärder. Jag 

har också varit vittne till flera liknande konfliktsi-

tuationer mellan forskare och tjänstemän som lett 

till samarbetsavbrott. 

w

Skillnaderna vad gäller arbetets natur, arbetsom-

lopp, och arbetsvillkor är uppenbara för personer 

som befunnit sig på olika sidor vid olika tidpunkter 

av sin karriär. De kanske till och med har varit med 

om att vara nedsättande mot ”dem på andra sidan”. 

Men precis när de själva bytt plats från ena sidan till 

den andra, har de kunnat iaktta hur de gjort nästan 

samma sak som de nyss kritiserade ”motparterna”. 

Med ett sådant uttalande vill jag förstås inte under-

skatta individuella skillnader mellan personer. Jag 

vill bara peka på ett antal strukturella faktorer som 

inte är så lätta för individen att undandra sig. 

Vi har tidigare sett att en överväldigande majo-

ritet av respondenterna instämde i påståendet att 

Botkyrka kommun och respondenternas egna enhe-

ter uppmuntrar och ger möjligheter till att använda 

forskningsresultat i praktiskt arbete. Samtidigt 

instämmer majoriteten av respondenterna (66%) 

helt (10%) eller delvis (56%) i att ”kommunala poli-

tiker fattar sina egna beslut oavsett vilka resultat 

som kommer från forskningen”. Likaså instämmer 

majoriteten av respondenterna (65%) helt (7%) 

eller delvis (58) i att ”ledande tjänstemän i kom-

munen fattar sina egna beslut oavsett vilka resultat 

kommer från forskningen”. 

Dessa två inställningar rymmer en motsägelse. 

Ska inte politiker eller ledande tjänstemän, i en 

kommun som uppmuntrar och ger möjligheter till 

att använda forskningsresultat i praktiskt arbete, 

vara de första att också använda forskningsresultat 

i det egna beslutsfattandet? Motsägelsen bör möjli-

gen tolkas med hjälp av de strukturella faktorer som 

vi talat om ovan och som ligger utanför såväl kom-

munalpolitikers som ledande tjänstemäns kontroll. 

Oavsett vilket intresse eller engagemang dessa poli-

tiker eller tjänstemän kan ha, är det lika svårt för 

dem som för vanliga tjänsteman – eller forskare – att 

besegra de strukturella svårigheterna och översätta 

forskningsresultat till praktisk handling.

Problemet med översättning av forskningsresul-

tat till praktiskt arbete kan underlättas med olika 

åtgärder, däremot inte lösas en gång för alla. På 

det samhällsvetenskapliga fältet är det omöjligt att 

skriva ett recept för förändring. Fältet är alltför fly-

tande och dess lagar svåråtkomliga för planering. I 

detta fält är därtill ”objektet” för förändring samti-

digt ”subjekt” för förändringen. Människor som ska 

förändras genom planeringen förändrar förutsätt-

ningarna för planeringen. Upplysning är kanske det 
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viktigaste resultatet man kan förvänta sig från över-

föring av forskningsresultat till praktiskt arbete. 

Men även att förverkliga ett sådant resultat är en 

stor uppgift. Världen förbättras genom en ständigt 

pågående upplysningsutvidgning av. Utbildnings-

väsendets arbete, till exempel, syftar inte i första 

hand till att skriva recept för någon viss, konkret 

förändring, utan har som sitt övergripande mål just 

den utvidgade upplysningen.



27

Ahrne, G. & A. Papakostas (2002) Organisatioer, 

samhälle och globaliasering – tröghetens mekanismer 

och förnyelsens förutsättningar. Lund: Studentlit-

teratur.

Berger, P. L. & T. Luckman (1967) The Social Con-

struction of Reality, New York: An Anchor Press 

Book.

Caplan N. A. Morrison & R. J. Stambaugh (1975) 

The Use of Social Science Knowledge in Policy Deci-

sions at the National Level: a Report To Respondents, 

Ann Arbor: The University of Michigan. 

Chamie, J., (2001) Larger, Older and Urbanized: 

World Population in the 21st Century, i Urban 

Futures Anthology, Stockholm: Regeringskansliet.

Cohen D. K. & J. A. Weiss ”Social science and 

social policy: Schools and race” i Weiss, C. 

H. (1981) Using Social Research in Public Policy 

Making, Toronto: Lexington Books. 

Cross. M., R. Henke, P. Oberknezez & K. Pouliasi 

(2000) Building Bridge. Towards effective means of 

linking scientific research and public policy: Mig-

rants in European Cities, Utrecht: Netherlands 

School for Social and Economic Policy Research 

(awsb).

Edström, N. & S. Printz Werner (2004) Mylla för 

mångfald? En studie om strategier och stötestenar i 

kommunalt mångfaldsarbete. Botkyrka: Mångkul-

turellt centrum.

Giddens, A. (1996) In Defence of Sociology, Cam-

bridg: Polity press. 

Glazer, N. & D. P. Moynihan (1970) Beyond the 

Melting Pot: the Negroes, Puerto Ricans, Jews, Italians, 

and Irish of New York City, Cambridge, Mass: mit.

Hannan, M.J. & J. Freeman (1989) Organizational 

Ecology. Cambridge, Mass.: Harvard University 

Press.

Henke R. (2001) A framework for understanding 

cross-national differences in the relationship between 

research and policy i jimi/rimi Volume 2 No. 4: 

581-611.

Hernwall P. & A. Löfberg (1999) Möte mellan visioner 

–  lokala sammanhang & praktik i förändring, Stock-

holms universitet: pedagogiska institutionen.

Hosseini-Kaladjahi, H. (1998) Fåglar i vattenspegel 

– utvärdering av integrationsprojekten i Botkyrka 

kommun, Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

_____(2001) Tusen röster om Fittja. Integrationsfrågan 

betraktad utifrån en enkät bland de boende, Bot-

kyrka: Mångkulturellt centrum.

_____(2001) Reflections on some barriers to the 

co-operation of practitioners and researchers, i 

Urban Futures Anthology, Stockholm: Regerings-

kansliet.

_____(2002) Stora fiskar äter fortfarande små fiskar, 

Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

Lampinen, O. (1992) The Utilization of Social Science 

Research in Public Policy, Helsinki: vapk Publis-

hing.

Mannheim, K. (1998) Ideology and Utopia, London: 

Routledge.

Molander, B. (1996) Kunskap i handling, Göteborg: 

Daidalos

Mayntz, R. ”Sociology, value freedom, and the 

problems of political counseling” i Weiss, C. 

H. (1981) Using Social Research in Public Policy 

Making, Toronto: Lexington Books. 

Litteratur



Områdesbeskrivningar 2001-2002, Botkyrka 

kommun: Kommunkansliet.

Parkinson, M. (2001) Key Challenges for Future 

Urban Policy, i Urban Futures Anthology, Stock-

holm: Regeringskansliet.

Patton, M. Q., P. S. Grimes, K. M. Guthrie, N. J. 

Brennan, B. D. French, & D. A. Blyth ”In search 

of impact: an analysis of the utilization of federal 

health evaluation research” i Weiss, C. H. (1981) 

Using Social Research in Public Policy Making, 

Toronto: Lexington Books. 

Schutz, A. & T. Luckmann (1973) The Structure of 

the Life-World, Evanston: Northwestern Univer-

sity Press.

Sharpe L. J. ”The social scientist and policyma-

king: some cautionary thoughts and transatlan-

tic reflections” i C. H. Weiss (ed.) (1981) Using 

Social Research in Public Policy Making, Toronto:

Lexington Books.

Strömberg, U. B. & T. Tyden (1999) Spännande 

möten, Stockholm: svenska kommunförbundet. 

Tilly, Ch. (1999) Durable Inequality, Berekley: Uni-

versity of Californa Press.

Tydén, T (1993) Knowledge Interplay: user-oriented 

research dissemination through synthesis pedagogics, 

Uppsala: Uppsala studies in education. 

_____(1994) Morgondagens forskningsinformation 

– ett brobygge av forskare och praktiker, Stockholm: 

Arbetsmiljöfonden. 

_____(1995), Kommunerna & forskningen, Stock-

holm: Svenska kommunförbundet. 

Tängdén E. & P. Hernwall (1997) ”Integrering 

av it i ett lokalsamhälle” i Tyden, T. (red.) Den 

reflekterande kommunen – kommuner och forskning i 

samverkan, Stockholm: hls förlag.

Weiss, C.H. (1981) Using Social Research in Public 

Policy Making, Toronto: Lexington Books. 

Young, M. I. (2000) Inclusion and Democracy, 

Oxford: Oxford University Press.


