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7. FORSKNINGSSTILAR INOM ARBETSMILJÖFORSKNING - ONTOLOGISKA, EPISTEMOLOGISKA

OCH METODOLOGISKA PERSPEKTIV
11

SVENÅKEHÖRTE

Introduktion

Det här kapitlet handlar om hur forskare inom arbetsmiljöområdet bedriver sin forskning,
dvs på viken grund de utvecklar sina forskningsfrågor, hur de väljer att samla in den informa-
tion som de behöver för att besvara sina forskningsfrågor och hur de presenterar sina forsk-
ningsresultat. En del forskare har valt att diskutera de här frågorna utifrån vilka paradigm
som forskarna tillhör inom vetenskapssamhället, medan andra har valt att diskutera dem
med hjälp av begrepp som vetenskapliga utgångspunkter, perspektiv och forskningsstilar
(Kuhn 1970; Denzin & Lincoln 1994; Guba & Lincoln 1994).

Det här kapitlet ansluter till diskussionen av forskningsstilar. Diskussionen handlar om hur
antaganden om forskarens grundläggande antaganden om verkligheten (ontologiska anta-
ganden) och om kunskapsbildning (epistemologiska antaganden) är vägledande för forska-
rens val av metodologiskt angreppssätt, formulering av forskningsfrågor, val av metod och
hur analysen genomförs, hur resultaten presenteras och hur forskningens kvalitet ska värde-
ras. Forskningsstilsbegreppet utgör i sig en teori om hur forskaren bedriver sitt arbete, och
liksom andra teorier bygger den på ett antal antaganden och teoretiska och operativa val.

Kapitlet diskuterar forskningsstilar inom arbetsmiljöinriktad forskning i vid bemärkelse (se
kapitel 1). Begreppet ergonomiforskning används i kapitlet synonymt med begreppet ar-
betsmiljöforskning.

I kapitlet diskuteras först de aspekter som bör vägas in vid en definition av en forskningsstil
och ett ramverk för hur man kan se på hur forskningsstilar utvecklas. Ramverket utnyttjas för
att definiera två grundläggande forskningsstilar; den postpositivistiska forskningsstilen och
den konstruktivistiska/hermeneutiska forskningsstilen.

Det följande avsnittet i kapitlet presenterar en empirisk undersökning som analyserar i vilken
utsträckning som dessa forskningsstilar förekommer i artiklar från ledande arbetsmil-
jö/ergonomiartiklar. De artiklar som analyseras är hämtade från fyra tidskrifter. Artiklar från
två årgångar för respektive tidskrift har analyserats.

I det avslutande avsnittet sammanfattas och diskuteras resultatet av den empiriska studien.

Låt oss dock först göra en preliminär och generell definition av vad som kommer att avses
med en forskningsstil. Med forskningsstil avses här relationen mellan ontologiska, epistemo-
logiska och metodologiska utgångspunkter och hur forskaren bedriver sin forskning, med alla
de val som forskaren måste ta ställning till.

Ontologi, epistemologi, metodologi, metod

Forskning är en verksamhet som styrs av ett antal uppfattningar och perspektiv som forska-
ren har och ett antal val som forskaren måste göra. Liksom alla människor har forskare en
uppfattning om hur den verklighet som vi lever i är konstituerad, även om forskare kan antas
ha en mer genomarbetad sådan uppfattning. Denna uppfattning har stor betydelse för fors-

11 Manus till kapitlet accepterat i augusti 2008.
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karens syn på vad som ska ses som kunskap och hur sådan kunskap genereras. För att gene-
rera den kunskap som forskningen syftar till måste forskare göra ett stort antal val av mer
praktisk natur, som t.ex. vad det är som ska studeras och hur forskaren ska gå tillväga för att
skapa förutsättningar för att på ett fruktbart sätt besvara de forskningsfrågor som ställs.

Det som här beskrivits kan sägas motsvara det som vi talar om i termer av ontologiska, epis-
temologiska, metodologiska och metodmässiga aspekter av forskning. I de följande avsnitten
ges en kort introducerande presentation av dessa aspekter. De återkommer i avsnitt 3 som
några av de centrala delarna av det ramverk för klassificering av forskningsstilar som utveck-
las där. De läsare som önskar en fördjupad diskussion av dessa frågor hänvisas till den rika
flora av publikationer som finns i ämnet.

Ontologi och epistemologi

Ontologi handlar om hur vi människor uppfattar vår värld. Människor har förmodligen alltid
gjort antaganden om hur värden är beskaffad och vad det innebär att finnas till i den värl-
den. Forskare har alla en grundläggande, metafysisk uppfattning om vad som är verkligt och
inte verkligt. I sin forskning skapar forskaren en idévärld, som kläs i ord eller beskrivs med
hjälp av matematiska eller andra symboler. Forskaren behöver vetenskapliga begrepp som
kan relateras till varandra och därmed bilda en teoretisk representation av (en del av) vår
verklighet. Utan grundläggande antaganden av det här slaget kan vi inte förhålla oss till det
vi kallar vetenskaplig kunskap och hur sådan kunskap genereras.

Epistemologi, eller kunskapsteori, studerar de grundläggande frågorna om vad kunskap är
för sorts fenomen, vad vi som människor kan antas ha kunskap om och vilka källorna till kun-
skap ska anses vara. Inom vetenskapen har det här historiskt varit en stor stridsfråga, och
meningsskiljaktigheterna mellan olika forskargrupper finns i många stycken kvar, även om
det kan vara svårt att idag finna företrädare för de mest extrema ståndpunkterna. En diskus-
sionsfråga har till exempel gällt om våra sinnen är de enda källorna till kunskap, eller om
man även kan tänka sig andra källor. En annan fråga har gällt om vi kan se vår kunskap om
ett fenomen som objektivt grundad, utanför det egna jaget, eller om kunskapen istället ska
ses som vår subjektiva erfarenhet av fenomenet. De grundläggande frågorna om kunskapens
natur och hur vi kan generera kunskap är naturligtvis centrala inom all vetenskaplig verk-
samhet och det finns en lång diskussion om dessa frågor, främst inom filosofin men även
inom många andra vetenskapliga discipliner.

Ibland kan det dock verka som om det inte fanns någon diskussionen inom en del vetenskap-
liga discipliner om dessa frågor. En viktig orsak till det är att det periodvis finns en betydande
samstämmighet inom en disciplin om de grundläggande ontologiska och epistemologiska
antagande som ligger till grund för den vetenskapliga verksamheten inom disciplinen eller
inom en grupp av forskare. En sådan situation inträffar när det finns ett väl etablerad veten-
skapligt paradigm (Kuhn 1970), som inte utmanas av ett konkurrerande paradigm. Det inne-
bär dock inte att antaganden av de här slagen saknas, de är bara underförstådda. Dessa finns
inom all vetenskaplig verksamhet. Inom starka paradigm finns en stark konsensus om de
grundläggande vetenskapliga frågeställningarna, och forskarna ser det inte som väsentligt
att i sina publikationer föra en mer omfattande diskussion.

Våra ontologiska och epistemologiska antaganden och utgångspunkter är, som framgått
ovan, relaterade till varandra. Om vi har ett specifikt sätt att uppfatta den verklighet som vi
är en del av, så har det betydelse för hur vi menar att vi kan skapa kunskap om den världen.
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Om vi ser världen som något som finns utanför oss och vår påverkan, så är det rimligt att tro
att vi kan få kunskap om den verkligheten med hjälp av våra sinnen. Vi kan se, känna, höra
och lukta en sådan verklighet. Vi får kunskap om hur den är konstruerad genom våra sinnen.
Vi kan då, liksom en gång filosofen Locke (1632 - 1704), tala om att vi har en empiristisk eller
realistisk syn på verkligheten, som ger oss möjlighet att direkt varsebli den (naiv realism)
eller att det åtminstone finns likheter mellan det vi varseblir och den av oss oberoende yttre
verkligheten (kritisk realism). Om vi, å andra sida, ser verkligheten som något som vi själva är
med och skapar, så talar vi istället om antagande om existensen av en subjektiv värld som
består av konstruktioner som skapats av olika aktörer, som vi kan få information om genom
rationellt tänkande. Att se verkligheten som en social konstruktion blev populär inom sam-
hällsvetenskaperna under 1960- och 1970-talet (Berger & Luckman 1966). Medan de realis-
tiska antagandena således utgår från att det finns en yttre, objektiv verklighet, så menar
forskare inom den rationalistiska, konstruktivistiska traditionen istället att verkligheten är en
social, subjektiv konstruktion som forskaren själv är en del av.

Det finns inom filosofin ett stort antal traditioner som skiljer mellan olika ontologiska och
epistemologiska antagande, men i det här kapitlet är det främst de antaganden som diskute-
rats ovan som kommer att användas i de ”forskningsstilar” som diskuteras i avsnitt 3. Jag har
medvetet valt att begränsa diskussionen till ett par forskningsstilar, eftersom dessa är de
som främst förekommer inom forskning om arbetsmiljörelaterade frågor. De valda forsk-
ningsstilarna är baserade på två av de forskningsstilar som Denzin använder (Denzin 1994),
vilka presenteras i avsnitt 3 nedan. Den ena stilen är baserad på postpositivistiska antagan-
den medan den andra är baserad på konstruktivistiska antagande.

Jag har i det här kapitlet avstått från att inkludera diskussioner om t.ex. kritisk teori, femi-
nism, marxism, kulturbaserade studier, fenomenologi, etnografi, poststrukturalism och
postmodernism (Alvesson & Sköldberg 1994; Denzin & Lincoln 1994), eftersom det skulle
leda till en alltför omfattande diskussion för det här kapitlet.12

Metodologi

Med metodologi avses här främst det generella sätt som det vetenskapliga arbetet bedrivs
på. Det metodologiska valet gäller forskarens övergripande plan för arbetet, hur arbetet är
organiserat och hur forskningsarbetet utförs. Metodologi handlar inte om detaljerade in-
struktioner för hur arbetet ska genomföras, eller om olika tekniker för arbetet. Metodologi
syftar snarare på mer generella sätt att bedriva forskningsaktiviteter på och ligger därmed
nära de kunskapsteoretiska frågor som diskuterats ovan. Det är vanligt att t.ex. fenomenolo-
gi och etnografi beskrivs som metodologier och inte i termer av specifika kunskapsteorier.

Det finns många sätt att beskriva sådana generella forskningsaktiviteter. Några av de mer
vanliga bygger på skillnader mellan induktiva, deduktiva och abduktiva ansatser, mellan
kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt, mellan forskaren som en observatör av feno-
men eller som en deltagare i det som studeras (Denzin 1975; Alvesson & Sköldberg 1994;
Denzin & Lincoln 1994; Miles & Hyberman 1994). Det finns forskningstraditioner som har sin
grund i att forskaren söker efter generella lagar (nomologisk forskning) eller som syftar till
tolkning och ökad förståelse (hermeneutik) (Alvesson & Sköldberg 1994).

12 I en tidig version av det här kapitlet diskuterades även en forskningsstil som byggde på ett poststrukturalis-
tiskt perspektiv. Eftersom det inte fanns några artiklar i det undersökta materialet av tidskriftsartiklar togs
diskussionen om denna forskningsstil bort från kapitlet.
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Det finns också en skillnad mellan vetenskaplig verksamhet som bedrivs som en del av de
naturliga förhållanden där de inträffar och forskning som bedrivs under mer kontrollerade
och konstruerade förhållanden, där laboratorieexperimentet är ett extremt fall. I det första
fallet talar man om så kallade naturalistiska metoder då fenomen studeras i sin miljö (som
t.ex. forskaren gör vid en fallstudie). I det senare fallet spelar de rigorösa och väl definierade
undersöknings- och analysmetoderna en central roll. Ett exempel på det senare kan vara
kvantitativa analyser av kausala samband. Det bör framhållas att undersöknings- och ana-
lysmetoder även är viktiga vid användning av naturalistiska metoder, även om dessa meto-
der inte alltid är lika rigoröst definierade.

Val av undersökningsmetod

Slutligen kan man tala om forskarens val av metod och tekniker, som innebär de operationel-
la metoder och tekniker som forskaren använder i sin vetenskapliga verksamhet. De som här
kommer att studeras gäller hur de (deskriptivt) används i vetenskaplig praxis och inte hur de
(normativt) borde se ut enligt vetenskapliga kriterier. Exempel på metoder och tekniker är
hur forskaren går tillväga när han/hon gör ett urval av studieobjekt, hur datainsamling
genomförs, vilka tekniker som används vid analys av insamlade data och dylikt.

Ett sådant val gäller vilken typ av data som ska ligga till grund för analys. Här skiljer man ofta
mellan s.k. kvalitativa och kvantitativa data/metoder. Man ska inte överdriva skillnaden mel-
lan en kvantitativ och en kvalitativ ansats, det finns många gemensamma drag (Hardy &
Bryman 2004), men det finns också skillnader. Kvantitativt inriktad forskning använder sig
vanligen av data för att pröva i förväg upprättade hypoteser eller söka statistiska samband
mellan variabler. Variabelanalys, variablers fördelning och inbördes relationer, spelar stor
roll i den här typen av forskning. Den syftar ofta till någon form av statistisk generalisering till
större populationer och försök att finna generella samband eller lagbundenheter.

Om den kvantitativa forskningen främst fokuserar på variabler, så är den kvalitativa forsk-
ningen istället inriktad på de studerade aktörerna och deras uppfattningar och perspektiv.
Ansatsen syftar ofta till hermeneutisk förståelse (Alvesson & Sköldberg 1994), och inte på
sökande efter allmänna lagbundenheter och kausala förklaringar.

Distinktionen mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser bör således inte dras för
långt. Det finns mycket som förenar dem och, som Westlander påpekar, bör samma allmän-
na krav på vetenskaplighet tillämpas för båda ansatserna (Westlander 1999). Inom forsk-
ningsprojekt är det inte ovanligt att både kvalitativa och kvantitativa ansatser används, ef-
tersom de två ansatserna lämpar sig olika bra för att besvara specifika forskningsfrågor.

Ett förslag till ramverk för klassificering av vetenskapliga perspektiv och forskningsstilar

Ett ramverk för klassificering av vetenskapliga perspektiv och forskningsstilar bör försöka
inkludera en så stor del av det vetenskapliga arbetet som möjligt, utan att för den skull bli
alltför detaljerat och komplext. Ett ramverk som utgår från de antagandena som forskaren,
medvetet eller omedvetet, har om verklighet och kunskapsbildning och som går via de val
som forskaren gör med avseende på forskningsdesign, metod- och analysteknik och hur
forskningsresultatens kvalitet ska bedömas är ett sätt att närma sig frågeställningen.

Innan vi utvecklar ramverket vidare, låt oss först se hur några andra liknande ramverk är
uppbyggda, och vilka begrepp och relationer mellan dessa begrepp som har föreslagits.
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Burell & Morgan (Burrell & Morgan 1979) skiljer mellan en subjektivistisk och en objektivis-
tisk forskningsansats. Ansatserna är skilda eftersom forskarnas antaganden om ontologi,
epistemologi, människans natur är olika och påverkar forskarnas val av metodologisk ansats.
Genom att kombinera olika grundantaganden och metodologisk ansatser kan fyra ömsesi-
digt uteslutande perspektiv skapas som kan användas för studier av samhällsvetenskapliga
(främst sociologiska) teorier (Burrell & Morgan 1979).

Denzin diskuterar olika stilar som används när forskare tolkar kvalitativa data. Han menar att
det är möjligt att urskilja flera olika forskningsstilar. De stilar som han diskuterar är positivis-
tisk/postpositivistisk, konstruktivistisk, kritisk och poststrukturalistisk stil (Denzin 1994).
Bland de kriterier som Denzin använder för att klassificera de olika stilarna finns forskarens
grundläggande antaganden om verkligheten, forskarens relation till kunskapsbildning och till
relationen mellan empiri och teori.

En annan utgångspunkt för klassificering av forskningsarbetets karaktär finns i forskarens
relation till det han/hon studerar. En distinktion görs t.ex. mellan forskaren som passiv ob-
servatör och som aktiv deltagare, eller som Skjervheim så träffande uttrycker det; som åskå-
dare eller som deltagare (Skjervheim 1971). Forskningens grad av interaktivitet, dvs hur fors-
karen interagerar med andra aktörer ses inom aktionsforskning som centralt för forskarens
och andra aktörers gemensamma kunskapsbildning (Greenwood & Levin 1998).

Forskarens förhållningssätt till det fenomen som forskaren studerar kan således variera.
Forskare med en objektifierande syn tenderar att ha ett förhållningssätt som påminner om
det som man vanligen finner inom huvuddelen av naturvetenskaplig forskning, med en ob-
jektiv värld som låter sig studeras på ett förhållandevis entydigt sätt. Ett subjektivt förhåll-
ningssätt innebär att forskaren ställer sig tveksam till möjligheterna att bedriva forskning
utifrån de utgångspunkterna. Verkligheten ses istället som subjektivt upplevd, där forskaren
ingår som en del av det studerade fenomenet och där världen beskrivs som socialt konstrue-
rad (Pingel 1999).

Det är ett misstag att använda ett för enkelt sätt att se på skillnader mellan olika vetenskap-
liga förhållningssätt. Den förenklade bilden av att kvalitativa ansatser, dit fallstudier ofta
räknas, inte är förenlig med ett postpositivistiskt perspektiv är ett exempel på detta. Även
om det är rimligt att den postpositivistiskt inriktade forskaren tenderar att arbeta med kvan-
titativa data så utesluter det inte att en fallstudieansats också kan användas. Relationen mel-
lan data och teori är inte heller enkel. I Eisenhardts välkända artikel om hur fallstudier kan
användas för att bygga upp teorier konstaterar hon att hennes förslag till hur detta kan göras
egentligen bygger på ett positivistiskt perspektiv (Eisenhardt 1989).

De finns således många sätt som man kan betrakta forskning på, men det finns även gemen-
samma drag. De ovan diskuterade ansatserna utgår från forskarens grundläggande ontolo-
giska, epistemologiska och metodologiska antagandena och diskuterar hur dessa återspeglas
i forskningens praktik. Forskarens förhållningssätt och val av design av studien och vilken typ
av data som samlas in och analyseras är väsentliga delar av denna praktik.

Man måste alltid vara medveten om att forskarens praktik inte nödvändigtvis låter sig enty-
digt inplaceras i ett klassifikationsschema. Forskningens praktik har ofta drag av flera av de
ovan beskrivna sätten att bedriva forskning. Det förekommer således blandformer där fors-
karen försöker lösa ett problem eller besvara en frågeställning utifrån flera utgångspunkter.
Komplexa problem kan kräva komplexa forskningsansatser där forskare försöker att samti-
digt beakta flera vetenskapliga utgångspunkter.
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Trots dessa varnande ord om hur svårt det är att skapa ett ramverk för klassificering av olika
typer av forskning innehåller det följande avsnittet ett förslag till hur ett sådant ramverk kan
se ut. Klassificeringen bygger på en bedömning av forskarens grundläggande perspektiv på
verkligheten och kunskapsteoretiska antaganden samt på de operativa val som forskaren gör
i sin forskningspraktik. De två forskningsstilar som presenteras är inte de enda tänkbara, det
finns flera andra som är lika tänkbara. Forskningsstilarna presenteras på ett förenklat sätt,
och skillnader mellan dem poängteras snarare än likheter. De kan snarare ses som idealtyper
än som empirisk generalisering. Praktisk forskning bedrivs ofta inte på ett entydigt sätt, utan
den kan hämta drag från båda dessa idealtyper och blir på det sättet en kombination av
båda.

Två typer av “forskningsstil”

I det ramverk som föreslås nedan används således bara två forskningsstilar. Den första be-
nämns en postpositivistisk forskningsstil, medan den andra stilen kallas en konstruktivis-
tisk/hermeneutisk forskningsstil. Forskningsstilarna, som de presenteras nedan, ska betrak-
tas som renodlade fenomen. Det innebär att en enskild forskare i sin forskning kan arbeta
mer eller mindre renodlat enligt endera forskningsstilen. Typologin är långt ifrån uttömman-
de. Som noterats ovan finns det flera alternativa kunskapsteorier och metodologier, som kan
leda till andra operationella val av hur ett forskningsprojekt kan genomföras.

Ramverket, som presenteras i figur 1, är uppbyggt som en serie antaganden som ligger till
grund för de val som forskaren gör i sin forskningspraktik. I kolumnen längst till vänster i fi-
gur 1 redovisas fyra generella grupper av antaganden och val. Den första boxen, eller nivån,
handlar om forskarens syn på verkligheten och kunskapsbildning, dvs frågor om ontologi och
epistemologi.

Nästa box/nivå handlar om forskarens val av metodologi och vetenskapligt tillvägagångssätt.
Det handlar således om val av vetenskapliga utgångspunkter och hur forskaren ser på rela-
tionen mellan teori och empiri. Forskaren val i den här boxen är till stor del styrd av de
grundantaganden som finns på den föregående nivån (box/nivå 1).

Den tredje boxen/nivån handlar om forskarens val av syfte och forskningsfrågor för studien
och av forskarens val av informationskällor och antal observationer och vilken typ av infor-
mation som forskaren avser skaffa. Dessa val styrs av forskarens val av vetenskapligt tillvä-
gagångssätt (box/nivå 2).

Den fjärde boxen/nivån handlar om hur studien genomförs, dvs det operativa forskningsar-
bete som görs för att samla in relevant information, val av analysteknik och hur resultaten
förväntas kunna bli generaliserade. Här finns också kriterier för kvalitetsbedömning. Den här
nivån styrs av de val som forskaren gjort på den föregående nivån, och således indirekt av
antaganden och val som forskaren gjort på alla de föregående nivåerna.

De följande två kolumnerna i figur 1 redovisar vilka antaganden och val som är associerade
med respektive forskningsstil för respektive nivå i ramverket.

Den (post-)positivistiska forskningsstilen tar sin utgångspunkt i en verklighetsbild som inne-
bär att forskaren menar att det finns en existerande yttre verklighet, eller det råder en god
likhet mellan den av oss oberoende verkligheten och hur vi ser den. Detta brukar benämnas
att vi har ett naivt eller kritiskt realistiskt perspektiv på verkligheten. Det ger oss möjlighet
att på ett objektivt sätt undersöka verkligheten och hur den är konstruerad. Vår förmåga att
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förstå verkligheten behöver dock enligt ett postpositivistiskt förhållningssätt inte vara full-
ständig, utan den kan vara baserad på sannolikhetstänkande och den kan vara bristfällig
(Guba & Lincoln 1994). Forskningsstilen kännetecknas således av en realistisk och kritisk rea-
listisk ontologi och objektivistisk epistemologi.

Grundantagand/ perspektiv Positivistisk/ Konstruktivistisk/
& Forskarens val Postpositivistisk Hermeneutisk

Syn på verklighet och kun-
skapsbildning

Ontologi: ”Verklighetsbild”

Epistemologi: ”Kunskapsbild-
ning”

Realistisk och kritisk realistisk
Det finns bara en verklighet

Objektivistisk

Upptäcka hur verkligheten
fungerar

Relativistisk
Flera alternativa verkligheter

möjliga
Subjektivistisk

Aktörer skapar/ konstruerar
tillsammans en gemensam
förståelse av verkligheten

Metodologi/Vetenskapligt till-
vägagångssätt
Utgångspunkt

Relation mellan teoretisk och
empirisk nivå

Rigoröst definierade metoder

Deduktiv ansats

Naturalistiska metoder

Induktiv ansats

Typ av studie
Studiens syfte

Typ av informationskällor

Antal observationer och infor-
mationskällor

Test av samband/hypoteser
Data (kvalitativa och kvantita-

tiva)
Många observationer/få in-

formationskällor

Förståelse
Tolkning (främst kvalitativa

data)
Få studieobjekt/många in-

formationskällor

Studiens genomförande
Forskarens roll

Urval av studieobjekt

Metod för datainsamling
Analys

Generalisering

Kvalitetsbedömning

Observerande, manipulerande
Simple Random Sample, Sys-

tematiskt etc
Strukturerad, systematisk

Variabelcentrerad
Statistisk generalisering

Validitet, reliabilitet

Deltagande, interagerande
Analytiskt/teoretiskt styrt

urval
Dialog, fältnärvaro

Aktörscentrerad, tolkning
Analytisk/teoretisk generali-

sering
Trovärdighet, pålitlighet

Figur 1. Den positivistiska/postpositivistiska och den hermeneutiska/konstruktivistiska forskningssti-
len
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De studier som är baserade på de ovan beskrivna utgångspunkterna har ett metodologiskt
perspektiv som premierar väldefinierade metoder som kan användas för att pröva deduktivt
genererade hypoteser. Forskarens roll är främst att observera och kanske manipulera vid
användning av (kvasi-)experimentella ansatser. Experiment, kvasi-experiment men även sur-
vey-teknik är vanligt förekommande. Studien syftar ofta till att pröva samband mellan vari-
abler på basis av många observationer och med hjälp av väl beprövade statistiska metoder.
Förklaringsmodeller som bygger på kausala samband är ett centralt inslag. Studiens resultat
bedöms enligt regler för statistisk generalisering, där möjligheterna att generalisera resulta-
ten på ett så generellt sätt som möjligt ses som eftersträvansvärt. De rigoröst definierade
metoderna ses som en förutsättning för att god intern och extern validitet och hög reliabili-
tet kan säkerställas.

Den konstruktivistiska/hermeneutiska forskningsstilen utgår från andra grundantaganden än
den postpositivistiska. Här ses verkligheten som flerdimensionell, där det kan förekomma
oförenliga verklighetsbilder, värdeomdömen eller åsikter. Verkligheten är inte objektivt defi-
nierad utan är subjektiv och konstrueras av människor tillsammans. Kunskap genereras ge-
nom att aktörer tillsammans skapar en gemensam förståelse av verkligheten (som dock inte
behöver vara identisk för alla aktörer). Forskningsstilen kännetecknas således av en relativis-
tisk ontologi där inte bara en utan flera alternativa verkligheter är möjliga. En subjektivistisk
epistemologi antas, där aktörer (där en aktör kan vara en forskare) tillsammans ska-
par/konstruerar en gemensam förståelse av verkligheten.

Det vetenskapliga tillvägagångssätt som föredras är att genomföra studier under de naturliga
omständigheter där de inträffar (naturalistisk metod), och att basera analyser på tolkning av
den information som finns tillgänglig. Den induktiva ansatsen syftar till förståelse och tolk-
ning och inte på statistiska analyser av samband mellan variabler. Tillgången till så kallad ”rik
information”, där många olika signaler kommer till samtidig användning, är viktig. Rik infor-
mation uppstår t.ex. vid interaktion mellan människor genom det talade ordets innehåll och
den talandes röstläge och kroppsspråk. Forskaren är ofta en del av det som studeras genom
dialog och fältnärvaro med de andra aktörerna i den lokala miljö där forskningen genomförs.

Forskningens resultat är avsedda för analytisk generalisering genom att bidra till teoriutveck-
ling. Bra forskning bedöms inte utifrån validitets- och reliabilitetsmått utan om forskningen
har hög grad av trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och överensstämmelse (Denzin &
Lincoln 1994).

För respektive forskningsstil anges i figur 1 typiska ontologiska och epistemologiska synsätt,
val av metodologiskt tillvägagångssätt och hur forskaren vanligen väljer att genomföra studi-
en. Som diskuterats ovan har forskarens grundsyn en stor betydelse för hur denne väljer att
lägga upp en studies datainsamling och vilken typ av analys som forskaren väljer att göra av
den insamlade informationen. De två forskningsstilarna kan därför ses som två tanke- och
handlingsspår som går från de grundläggande antagandena via de metodologiska och me-
todmässiga valen till hur forskaren presenterar sitt forskningsresultat och gör sin kvalitets-
bedömning.

Artiklar publicerade i ledande ”ergonomi”-tidskrifter

De föregående avsnitten introducerar ett ramverk som kan användas för att beskriva hur
forskares grundläggande antaganden om verkligheten, kunskapsbildning och forskningsprak-
tik hänger samman och bildar olika forskningsstilar. I det här avsnittet undersöks hur vanligt
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förekommande den postpositivistiska och den konstruktivistiska forskningsstilen är inom det
arbetsmiljöinriktade forskningsfältet. Resultaten är baserade på en analys av artiklar som är
publicerade i ett antal ledande tidskrifter inom arbetsmiljö-/ergonomiområdet.

Urval av ledande tidskrifter

Det finns flera sätt att avgöra vilka de ledande tidskrifterna är inom ett vetenskapligt fält. Jag
väljer här att utgå från en analys som Dul och Karwowski gjort av tidskrifter inom området
”ergonomics and human factors” (Dul & Karwowski 2004). De menar att de gjort den första
systematiska värderingen av vetenskapliga tidskrifter inom fältet. De skiljer mellan tidskrifter
som bara publicerar artiklar inom ergonomiområdet (ergonomitidskrifter, t.ex. Ergonomics),
sådana som visserligen fokuserar något annat område men som regelbundet publicerar ar-
tiklar om ergonomiområdet (ergonomirelaterade tidskrifter, t.ex. Scandinavian Journal of
Work and Environmental Health), samt tidsskrifter som visserligen sällan publicerar ergono-
miartiklar men som publicerar artiklar som bidrar till att utveckla ergonomiområdet (grund-
läggande tidskrifter, t.ex. Academy of Management Journal). Tidskrifterna klassificeras även
efter ”impact factor” baserad på antal citeringar enligt ISI13, om en sådan faktor finns redovi-
sad av ISI. Ju högre impact faktor, desto mer är en artikel citerad och ses därmed som mer
inflytelserik än en artikel som citeras mindre ofta. Totalt redovisar Dul och Karwowski rang-
ordningen av 25 ergonomitidskrifter, 58 relaterade tidskrifter och 142 grundläggande tid-
skrifter.

De fyra tidskrifter som ingår i den analys av artiklarnas ontologiska, epistemologiska och me-
todologiska utgångspunkter som redovisas nedan ingår bland de som Dul & Karwowski ran-
kar som de högst rankade vetenskapliga ergonomitidskrifterna eller bland de högst rankade
vetenskapliga tidskrifter av den ergonomirelaterade typen. De senare har valts så att de alla
har publicerat fler än femton ergonomiartiklar under de senaste fem åren.

Ergonomitidskrifter Ergonomirelaterade tidskrifter

Human Factors
(0,821)

Scandinavian Journal of Work and Environmental
Health (1,590)

Applied Ergonomics
(0,712)

Behaviour and Information Technology
(0,603)

Tabell 1. De studerade tidskrifterna. Inom parantes anges impact-faktorn (Dul & Karwowski 2004).

Tidskriften Human Factors publicerar artiklar som bedöms ha ett bra vetenskapligt värde och
som bidrar till kunskap och utveckling av många olika aspekter inom arbetsmiljöområdet.
Artiklarna kan vara baserade på grund- eller tillämpad forskning och de kan vara baserade på
kvalitativa och kvantitativa ansatser. Den är huvudorgan för the Human Factors and Ergo-
nomics Society. Årligen publiceras 4 nummer av tidskriften, där varje nummer innehåller
ungefär 13 artiklar om ungefär 14 sidor per artikel.

Applied Ergonomics publicerar artiklar som är av intresse för såväl forskare som praktiker
inom arbetsmiljöområdet. Enligt tidskriftens hemsida välkomnas bidrag som har praktiska

13 De databaser som används är främst de som Institute of Scientific Information (ISI) tillhandahåller under
beteckningarna Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Science Citation Index (SSCI) och Art &
Humanities Citation Index (A&HCI).
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tillämpningar inom arbetsmiljöarbete och forskning inom området. Tidskriften ger ut 6
nummer per år, där varje nummer innehåller omkring 11 artiklar om ungefär 10 sidor per
artikel.

Scandinavian Journal of Work and Environmental Health publicerar artiklar som handlar om
hälso-, arbetssäkerhets- och arbetsmiljöfrågor i vid mening. Tidskriften publicerar inte bara
vetenskapliga originalartiklar utan även artiklar med annan information om aktiviteter, nyhe-
ter och diskussioner inom området. Tidskriftens fokus ligger på samspelet mellan arbete och
hälsa. Årligen publiceras 6 nummer av tidskriften, där varje nummer innehåller ungefär 8
artiklar om ungefär 7 sidor per artikel. Enbart s.k. originalartiklar har beaktats i den här ana-
lysen.

Behaviour and Information Technology publicerar originalartiklar om de mänskliga aspekter-
na av informationsteknologi (telekommunikation, kontorssystem, industriell automation,
robotteknik och konsumentprodukter). Tidskriften vänder sig till såväl forskare som prakti-
ker. Bara en del av artiklarna handlar om arbetsmiljöfrågor. Årligen publiceras 6 nummer av
tidskriften, där varje nummer innehåller ungefär 6 artiklar om ungefär 12 sidor per artikel.

Artiklarna i två årgångar av respektive tidskrift har analyserats. Artiklarna är från 2000 och
2004. Valet av dessa årgångar styrdes dels av att artiklarna skulle vara enkelt nåbara via full-
textdatabaser, dels att tiden mellan årgångarna skulle vara tillräckligt lång för att göra det
möjligt att jämföra om några större förändringar av tidskrifterna har skett över tid när det
gäller typ av artiklar som publicerats. Det visade sig dock inte finnas några större skillnader
mellan årgångarna, så artiklarna från båda årgångarna har slagits samman till en grupp per
tidskrift. Totalt har 236 artiklar som publicerats i de två ergonomitidskrifterna analyserats.
Totalt hade 175 forskningsartiklar publicerats i de ergonomirelaterade tidskrifterna.

Ergonomitidskrifter Ergonomirelaterade tidskrifter

Human Factors Applied Ergo-
nomics

Scandinavian Journal of Work
and Environmental Health

(“original articles”14)

Behaviour and
Information
Technology

2004 57 65 39 (28) 35 (19)

2000 48 66 61 (26) 40 (11)

Totalt 105 131 100 (54) 75 (30)

Tabell 2. Antal artiklar i de två ergonomitidskrifterna och de två ergonomirelaterade tidskrifterna.

Av de 100 forskningsartiklarna i Scandinavian Journal of Work and Environmental Health har
54 artiklar klassificerats som ergonomiartiklar, liksom 30 av de 75 artiklarna i Behaviour and
Information Technology. Det gör totalt 320 artiklar med arbetsmiljöinriktning att analysera,
varav 84 artiklar kommer från de ergonomirelaterade tidskrifterna.

14 Tidskriften publicerar artiklar av flera slag. I tabellen beaktas bara artiklar som innehåller nya forskningsresul-
tat, som inte publicerats tidigare.
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Analys av de valda artiklarna

Varje artikel har bedömts med avseende på de två forskningsstilar som beskrivs i figur 1 och
klassificerats som tillhörande endera stilen. Det finns naturligtvis en betydande del subjekti-
vitet vid en sådan klassningsteknik. Det är t.ex. ovanligt att artikelförfattarna explicit redovi-
sar de grundläggande perspektiv som ligger bakom studien, i termer av ontologiska, episte-
mologiska eller metodologiska utgångspunkter. Den metod för klassningen som använt in-
nebär att artikeln har jämförts med respektive forskningsstil på de fyra nivåer som redovisas
i ramverket i figur 1 och därefter klassats som tillhörande den stil som har bäst överens-
stämmelse. Så har t.ex. en artikel som redovisar ett experiment, där hypoteser testas om
samband mellan variabler klassats som följande den postpositivistiska stilen, även om förfat-
tarna inte skrivit något i artikeln om ontologi eller epistemologi. Sådana artiklar är de vanli-
gast förekommande i materialet.

Det finns ett antal artiklar som inte på något enkelt sätt kan hänföras till någon av de två
forskningsstilarna. Sådana artiklar redovisas i analysen men de är inte klassificerade med
avseende på forskningsstil utan ingår i kolumnen ”Forskningsstil/Ej klassificerade”.

Artiklarna har, utöver klassificeringen av forskningsstil, även grupperats enligt vilken design
som forskaren använt, och vilken typ av analysenhet som använts. Dessa kriterier ingår också
som del av klassificeringen av forskningsstil, men presenteras här för att ge en mer detalje-
rad redovisning. Flera artiklar använder sig av multipla undersökningsdesigner, och kan ut-
nyttja olika analysenheter, vilket medfört att multipel klassificering har tillämpats.

Tabell 3 sammanfattar hur artiklarna är fördelade efter forskningsstil, val av studiedesign och
efter vilken analysenhet som används i artiklarna.

Forskningsstil Studiedesign Analysenhet/-faktor
Årgång
2000 och
2004

Antal
artik-
lar

Post-
positi-
vistisk

Kon-
struk-
tivis-
tisk

Ej
klassi-
fice-
rad

Expe-
rimen-
tell

Sur-
vey

Fall-
stu-
die

Annat Individ Kogni-
tiv

psyko-
social

Kollek-
tiv

Annat

Appl. Erg 124 97% 2% 1% 54% 15% 4% 28% 75% 9% 1% 29%
HumFact 102 89% 1% 10% 75% 5% 5% 15% 62% 23% 2% 19%
Sc J WEH 54 98% 0% 2% 11% 78% 0% 11% 85% 13% 0% 11%
Behav IT 30 90% 3% 7% 63% 23% 0% 20% 50% 47% 17% 17%

Tabell 3. Klassificering av artiklar från två ergonomitidskrifter och två ergonomirelaterade tidskrifter.

Anm: Appl. Erg= Applied Ergonomics; HumFact= Human Factors; Sc J WEH= Scandinavian Journal of Work and
Environmental Health; Behav IT = Beaviour and Information Technology.
Multipla klassificeringar gör att summa kan överstiga 100%.,
Några artiklar som publicerats av ergonomitidskrifterna var vid en närmare granskning inte forskningsar-
tiklar. Därför avviker antalet artiklar mellan tabell 2 och 3 för de tidskrifterna.

Kolumnerna 3-5 visar hur artiklarna inom respektive tidskrift fördelas (radvis) efter forsk-
ningsstil. Kolumnerna redovisar artiklar som klassificerats enligt de forskningsstilar som be-
skrivits ovan, samt artiklar som inte kunnat klassificeras med avseende på forskningsstil. Ex-
empel på artiklar som inte kunnat klassificeras är forskningsartiklar som ger översikter over
ett forskningsområde eller som diskuterar teorifrågor, utan att använda några empiriska
data.

Kolumnerna 6-9 visar vilken studiedesign som har använts i den studie som artikeln bygger
på. De tre designer som redovisas är den experimentella, fallstudiedesign och survey, där
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experiment och survey har drag av en postpositivistisk forskningsstil medan fallstudier ofta
används i den konstruktivistiska forskningsstilen. Kolumnen ”annat” används för att redovi-
sa artiklar som inte kan föras till någondera forskningsstil, t.ex. sådana som redovisar mate-
matiska modeller, diskuterar olika mätmetoder eller presenterar förslag till standard- eller
mätmetoder.

De fyra avslutande kolumnerna i tabellen visar vilka typer av analysenheter som använts i de
studier som artiklarna rapporterar om. En vanlig enhet är enskilda personer, där studien
gäller fysiska eller fysiologiska faktorer som belastningsbesvär o.dyl. En annan enhet är också
knuten till individer, men här gäller det psykosociala eller kognitiva faktorer och inte fysiska
eller fysiologiska. Den tredje typen av enhet är kollektiv, där arbetsorganisationer/-system
utgör analysenhet. Slutligen finns en kolumn för artiklar som t.ex. inte innehåller någon em-
pirisk analys, och därmed ingen definierad analysenhet.

Forskningsstil

Den postpositivistiska forskningsstilen dominerar mycket kraftigt inom alla fyra tidskrifterna.
Mest uttalat är detta inom tidskrifterna Applied Ergonomics och Scandinavian Journal of
Work and Environmental Health, där artiklar med annan forskningsstil är ovanliga. En vanlig
typ av artikel i Applied Ergonomics handlar om jämförande studier av olika typer av skydds-
kläder, eller om hur man genom olika åtgärder kan minska vibrationer i verktyg. Artiklar som
publiceras i Scandinavian Journal of Work and Environmental Health är av en annan typ. Här
finns många artiklar om medicinska frågor, som t.ex. hur damm ger inflammatoriska effek-
ter, eller om asfaltarbetare löper ökade risker att få cancer.

Även de två andra tidskrifterna domineras kraftigt av den postpositivistiska forskningsstilen,
men det förekommer även artiklar av annat slag. Båda tidskrifterna publicerar artiklar som
varken har kunnat klassificeras som postpositivistiska eller som konstruktivistiska. Sådana
artiklar kan t.ex. vara av typen summerande översiktsartiklar.

Det är bara fyra av de ca 300 analyserade artiklarna som, mer eller mindre, följer den kon-
struktivistiska forskningsstilen. Eftersom de är så få presenteras de kortfattat för att visa vil-
ken typ av forskning som bedrivs inom den konstruktivistiska forskningsstilen.

Den första artikeln är baserad på en kvalitativ fältstudie om hur planerare schemalägger ak-
tiviteter (Jackson, Wilson & MacCarthy 2004). Författarna beskriver sitt metodologiska per-
spektiv som baserat på att det fenomen som de är intresserade av ska studeras i sitt kontext,
därför arbetar man med en fältstudieansats som ska syfta till en öka förståelse av fenome-
net. Insamlad data analyseras efter de gängse principer för kvalitativ analysmetod som före-
slagits av bl.a. Miles and Huberman (Miles & Huberman 1994).

Den andra artikeln analyserar hur en mjukvara (Lotus Notes) används i en arbetsgrupp för
att stödja det vardagliga arbetet i gruppen (Brown 2000). Den är baserad på en etnografisk
studie som dels analyserar hur mjukvaran används i dagligt arbete, dels hur den kan använ-
das vid förändringsarbete. Fältstudier av hur användare utnyttjar och utvecklar mjukvarans
användning är viktiga aspekter av studien.

En tredje artikel handlar om hur individer kan få stöd för att reflektera över det egna hand-
landet. Artikeln rapporterar om en studie som syftade till att belysa den centrala roll som
reflektion över det egna handlandet har för konstruktionen och utvecklingen av kunskap
(Mollo & Falzon 2004). Artikeln följer inte helt den konstruktivistiska forskningsstilen. Delar
av analysen, där två typer av reflektion jämförs, ligger utanför den konstruktivistiska forsk-
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ningsstilen, men artikeln har tillräckligt många konstruktivistiska drag för att kunna föras till
den stilen.

Den sista artikeln rapporterar om en studie där äldre personer fått vara med och utveckla
produkter som ska bidra till en säkrare miljö för äldre personer. I studien engageras delta-
garna i att aktivt definiera och precisera de krav som bör ställas på en sådan miljö (Demirbi-
lek & Demirkan 2004). Ämnet för artikeln ligger i utkanten för arbetsmiljöområdet, men stu-
diens inriktning är även applicerbar på arbetsmiljöområdet. Flera olika tekniker används i
studien, där många tekniker har inslag av konstruktivism, även om det inte gäller alla.

Studiens design och analysenhet

Enligt den forskningsstilsmodell som presenteras i figur 1 antas det finnas en stark koppling
mellan de grundläggande antaganden som forskaren har och hur forskaren väljer att bedriva
sin forskningspraktik. Det bör noteras att det helt övervägande antalet analyserade artiklar
saknar diskussioner av ontologiska och epistemologiska antaganden. Slutsatsen om vilken
forskningsstil som en artikel representerar har främst fått baseras på nivåerna 3 och 4 i figur
1, dvs utifrån studiens design, vilka typer av frågeställning som anges, hur analysen genom-
förs och vilka kvalitetskriterier som anges.

Forskare som bedriver sin forskning enligt den postpositivistiska forskningsstilen, vilket hu-
vuddelen av forskarna gör som publicerar sina studier i de studerade tidskrifterna, bör därför
ha valt en design som ligger i linje med forskningsstilen i övrigt. Det innebär att olika typer av
experimentella designer, men även surveyundersökningar och andra kvantitativt inriktade
designer som syftar till prövning av samband mellan variabler bör vara vanliga. Studier som
är baserade på mer förståelseinriktade, tolkande typer av designer bör således vara mindre
vanliga.

Som framgår av tabell 3 är den experimentella designen klart dominerande bland artiklarna i
tre av tidskrifterna. Detta är särkilt tydligt bland artiklarna som är publicerade i Applied Er-
gonomics där tre av fyra har en experimentell design. De studier som artiklarna rapporter
innebär ofta att forskaren har ett tjugotal försökspersoner som indelas i två (eller flera)
grupper, där en grupp får någon form av behandling, eller får göra något på ett annat sätt än
jämförelsegruppen. Det handlar oftast om enkla experiment som syftar till att testa om nå-
gon specifik ergonomisk åtgärd eller metod kan påvisas ha någon effekt.

Den tidskrift som avviker från de övriga är Scandinavian Journal of Environmental Health där
många artiklar är baserade på breda underlag, ofta i form av epidemiologiska studier. Ana-
lysenheten är här individer och antalet individer som ingår i studien räknas ofta i hundratal
eller i tusental. Medianen för antalet enheter i de studier som artiklarna rapporterar om är
653, medan medelvärdet är knappt 4000 individer.

Human Factors är den tidskrift som har den största spridningen när det gäller design av de
studier som publiceras. De experimentellt inriktade studierna är visserligen vanliga, men
tidskriften publicerar också många artiklar som sammanfattar forskningsläget inom olika
områden. Som framgått ovan har tidskriften en ambition att publicera artiklar som är base-
rade på såväl kvantitativa som kvalitativa ansatser. Andelen artiklar med en kvalitativ ansats
är dock förhållandevis begränsat, även om tidskriften publicerat artiklar som är baserade på
fallstudier. Som nämnts ovan är det dock inte självklart att sådana studier avviker från den
postpositivistiska forskningsstilen.
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Antalet artiklar som har en arbetsmiljöinriktning inom Behaviour and Information Technolo-
gy är relativt få. Bland de artiklarna finns exempel på studier av arbetstillfredsställelse och
arbetsbelastning, där studierna är baserade på stora undersökningsmaterial, med som mest
drygt 3000 studerade individer. Flertalet artiklar är dock av annat slag. Det handlar om stu-
dier, ofta av experimentell design av några tiotal försökspersoner, fördelade på experiment-
och kontrollgrupp. Den här tidskriften är den av de fyra som har den största andelen artiklar
med kognitionspsykologisk inriktning, även om det förekommer sådana artiklar även i de
andra tidskrifterna. Den publicerar också artiklar där den studerade enheten inte är enskilda
individer utan utgörs av någon form av kollektiv, till exempel analyser av hela arbetsorgani-
sationer. Det är svårt att finna liknande artiklar i de andra tidskrifterna. De fokuserar istället
den enskilde individen, och i synnerhet individens eventuella fysiska förutsättningar och
problem. Artiklar som handlar om belastningsergonomiska frågor är fortfarande vanliga,
medan antalet artiklar som studerar psykosociala frågeställningar är få, och artiklar som stu-
derar sådana frågor ur ett konstruktivistiskt perspektiv är mycket få.

Slutsatser och avslutande diskussion

En allmän slutsats som kan dras av analysen av artiklar som är publicerade i ledande forsk-
ningstidskrifter inom arbetsmiljöområdet är att den postpositivistiska forskningsstilen är
totalt dominerande. Nio av tio artiklar följer den forskningsstilen. Den slutsatsen stöds av
resultatet av en undersökning som Dekker & Nyce genomfört (Dekker & Nyce 2004). De kon-
staterar att forskningsresultat baserade på experiment har en mycket stark tradition inom
ergonomi/arbetsmiljöforskning. Forskningen genomförs till stor del i laboratorier och forsk-
ningsfrågorna är rigoröst formulerade. De konstaterar att forskningen följer de kriteria som
anses ge hög kvalitet enligt den positivistiska forskningstraditionen. De konstaterar dock
samtidigt att de steg som tas i utvecklingen av ny kunskap i artiklarna vanligen är små och att
det är svårt att generalisera de forskningsresultat som har tagits fram i den renodlade och
förenklade miljö som ett laboratorium utgör till den komplexa arbetssituation där människor
utför sitt arbete (Dekker & Nyce 2004).

Som framgår av den diskussion som förs i kapitel 1 i den här antologin bör arbetsmiljöarbete
och arbetsmiljöforskning ses som breda begrepp. Det stämmer för övrigt väl överens med
den syn på ergonomi som International Ergonomics Association (IEA) förespråkar. De ser
ergonomi som ”den vetenskap som arbetar med att skapa en grundläggande förståelse för
interaktionen mellan människor och system, och för utvecklingen av teorier, metoder och
data som syftar till ett förbättrat välbefinnande och den gemensamma prestationsförmå-
gan” (Karwowski 2001), s 102; min egen översättning). Den definition som IEA förespråkar är
bred, den är systemorienterad, med fokus på interaktion och ska leda till ökad förståelse.

Den forskningsstil som dominerar i de analyserade artiklarna skiljer sig därmed på flera
punkter från det breda perspektivet på hur forskning om arbetsmiljöfrågor bör bedrivas. För
det första dominerar den experimentellt inriktade forskningen kraftigt bland de publicerade
artiklarna, med fokus på smalt definierade forskningsfrågor. Det finns få artiklar som har ett
brett perspektiv, som försöker omfatta större delar av den arbetande människans komplexa
arbetssituation.

För det andra är flertalet artiklar inriktade på att analysera kausala relationer mellan variab-
ler, dvs på förklaringsaspekter, snarare än på att öka förståelsen av aktörers arbetsmiljösitu-
ation. Fokus ligger på att försöka studera arbetsmiljön utifrån ett så objektivt perspektiv som



123

möjligt, medan de mer subjektiva aspekterna av arbetsmiljön och de aktuella aktörerna får
litet utrymme. All forskning, inklusive den som genomförs enligt en rent positivistisk forsk-
ningsstil, innehåller visserligen subjektiva aspekter, men det innebär inte att variabelanalys
leder till en förståelse av hur den enskilda människan uppfattar och upplever sin arbetssitua-
tion. Om forskaren vill utveckla en djupare förståelse för hur en aktör uppfattar sin egen
arbetssituation är en mer hermeneutisk/konstruktivistisk forskningsstil att föredra.

Detta innebär dock inte att den postpositiviska forskningsstilen nödvändigtvis leder till mind-
re viktiga forskningsresultat än en mer konstruktivistisk stil. Resultaten blir visserligen olika
för de två forskningsstilarna, men båda behövs. Som argumenterats för ovan, så innebär de
olika forskningsstilarna att forskarna formulerar sina forskningsfrågor på olika sätt, och de
söker i båda fallen svaren på dessa frågor enligt de kriteria för god forskning som finns inom
respektive tradition. Medan vissa forskningsfrågor besvaras väl av forskare med en postposi-
tivistisk forskningsstil, så är forskare med en konstruktivistisk stil mer lämpade att besvara
andra forskningsfrågor.

En fråga som man kan ställa sig är om det finns en rimlig balans mellan olika typer av forsk-
ningsstilar bland de publicerade artiklarna. Avsikten är inte här att kritisera tidskrifternas
publiceringspraxis, utan frågan ställs i relation till de problem som finns i arbetsmiljön idag.
Som framgår av kapitel 14 i antologin så är idag muskel- och ledbesvär den dominerande
orsaken (>50%) till anmälda arbetssjukdomar, men de psykosociala besvären svarar också
för en stor andel, särskilt bland kvinnor (28%).

Det är långt ifrån säkert att det är de forskningsfrågor som ställs inom den postpositivistiska
forskningstraditionen som är de mest fruktbara när det gäller att bättre förstå de besvär som
människor har inom det psykosociala området. Psykosociala problem har många orsaker,
men en ökad satsning på forskning som följer den konstruktivistiska forskningsstilen kan vara
värd att pröva. En sådan forskning borde öka möjligheterna att förstå människors socialt
konstruerade arbetssituation och vilka subjektiva problem som leder till psykosociala pro-
blem. Det innebär dock inte att all forskning om psykosociala problem borde ske enligt den
konstruktivistiska forskningsstilen, men det vore önskvärt om det fanns en bättre balans
mellan forskningsstilarna där olika typer av forskningsfrågor lyfts fram inom respektive stil.

Det är också önskvärt att arbetsmiljöforskningen fick ett minskat fokus på små enskilda frå-
geställningar, och att forskningen istället fokuserade på människors arbete i interaktion med
varandra i en gemensam, delad arbetssituation. Som framgått ovan är det bara ett litet antal
artiklar i de studerade tidskrifterna där analysen är baserad på enheter som utgörs av kollek-
tiv av aktörer i en arbetsorganisation. För närvarande finns en mycket stor dominans av
forskning om den enskilda individen, och i synnerhet med fysisk/fysiologisk inriktning.

Nya organisationer, ofta i snabbväxande nya branscher, har idag valt att organisera sin verk-
samhet på ett sätt som avviker från det som varit förhärskande inom det traditionella indu-
striarbetet. Arbetet bedrivs ofta i projektform av aktörer som är mer eller mindre fast knut-
na till organisationen. Det förkommer ofta att människor får korta anställningar i projekt
som startar, utvecklas och avvecklas under förhållandevis kort tid. Många av de anställda är
relativt unga, och många av dem är inte fackligt anslutna.

Arbetsmiljöinriktad forskning i organisationer av det här slaget ställs inför nya och delvis an-
norlunda förutsättningar. Vissa forskningsfrågor går säkert att besvara med stöd av en post-
positivistisk forskningsstil, men forskning som försöker att förstå hur aktörerna i dessa
snabbföränderliga arbetsorganisationer uppfattar sin arbetssituation, dess positiva och ne-
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gativa konsekvenser för den anställde, och den roll som de själva har inom sådana snabbför-
änderliga system kommer att kräva att forskningen ges ett bredare angreppssätt, där den
konstruktivistiska forskningsstilen bör ingå som en viktig del.

Arbetsmiljöforskning handlar om att förklara och förstå komplexa problem. Som Daniellou
konstaterar finns det ingen konsensus bland arbetsmiljöforskare om vilka vetenskapliga
normer och metodiker som ska användas. En viktig orsak till att det finns skillnader i per-
spektiv beror bland annat på att forskarna strävar efter att försöka besvara olika typer av
frågeställningar (Daniellou 2001). Som framgått av analysen av de publicerade tidskriftsartik-
larna finns det idag en kraftig övervikt för en postpositivistisk forskningsstil. Det är önskvärt
att sträva efter att fler forskare börjar arbeta med de typer av forskningsfrågor som hör
hemma i en konstruktivistisk forskningsstil, bland annat av de skäl som framförts ovan.
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