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Forskning i samspråk och samverkan – Några 
noteringar kring Eva Forsbergs forskning fram 
till disputationen 
Hans Nytell 

I oktober 2000 disputerade Eva Forsberg på avhandlingen med titeln: Ele-
vinflytandets många ansikten (Forsberg 2000). Avhandlingen och dok-
torsexamen var resultatet av flera års studier i pedagogik som student och 
som doktorand, där Eva ingick i flera olika formationer och sammanhang 
såväl inom Pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet som vid andra 
lärosäten. Det som kanske är lite mindre känt är vad verksamheten i Uppsa-
laGruppen innebar för Evas kunskapsresa. 

Uppsalagruppen – en bro mellan forskning och praktik 
Uppsalagruppen bildades av Gunnar Berg i mitten av 1980-talet. Det kor-
rekta namnet var UppsalaGruppen Utbildning & Organisation AB. Vi talar 
alltså om ett aktiebolag som till en början hade Gunnar Berg som ägare och 
motor för verksamheten och dess utveckling. UppsalaGruppen köptes runt 
1990 av Institutet för personal och företagsutveckling, IPF AB som i sin tur 
kom att bli ett av Uppsala universitet helägt företag genom Uppsala universi-
tet Holding AB. 

Gunnar Berg var docent vid Pedagogiska institutionen i Uppsala och hans 
forskning var inriktad mot skolan som organisation och institution, särskilt 
med fokus mot skolutveckling, ledarskap och rektorsrollen (Berg 1990). 
Gunnars forskning väckte stort intresse i skolvärlden i början av 1990-talet 
och uppdragen i form av studiedagar (som det hette då), längre utbildningar, 
konferenser och utvärderingsuppdrag blev allt fler. Gunnars tankar om lämp-
liga former för samverkan byggde på idén om att vara en bro mellan aka-
demi och praktik. Det innebar att öppna upp möjligheter för forskning, helt 
enkelt genom att underlätta tillträde till kommuner och skolor genom af-
färsmässiga kontrakt. För de doktorander och studenter som var knutna till 
Uppsalagruppen innebar detta möjligheter till lärande och djupare förståelse 
för skolan som studieobjekt, och för de processer och fenomen som var i 
fokus för kunskapsintresset. Det gav också möjligheter till att pröva om de 
frågeställningar, modeller och tankefigurer som forskarna arbetade fram var 
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intressanta och förståeliga, och förhoppningsvis även kunde vara till nytta, 
för de människor som arbetade i skolor och kommuner. På det sättet skulle 
Uppsalagruppen fungera som en bro, och då med den uttalade meningen att 
man skulle kunna gå åt båda hållen på bron, genom ett gemensamt och öm-
sesidigt lärande.  

Ett återkommande och mycket nyttigt inslag inom Uppsalagruppen var 
diskussionerna kring verksamhetsidé, profilering och arbetssätt. En tidigt 
utvecklad riktlinje var principen om ”utvecklingsarbete på vetenskaplig 
grund” utifrån de metodologiska och etiska grunder som ska råda inom ett 
universitet och i forskning. Uppsalagruppen skulle alltså inte vara ett kon-
sultbolag ”som alla andra” utan tydligt ha sitt kännemärke som ett universi-
tetsägt bolag.  

Men kan detta verkligen vara möjligt? Finns sådana goda cigarrer där 
doktorander och andra inbegripna i forskningsprojekt eller utbildning får 
betalt av uppdragsgivare för att göra undersökningar och utveckla kunskap? 
Frågan får väl som så ofta besvaras med: Ja, kanske, det beror på hur det 
görs. 

I denna artikel avser jag att peka på sådana förutsättningar och val som 
framgångsrikt ledde fram till Eva Forsbergs avhandling och disputation år 
2000. De undersökningar Eva genomförde blev viktiga bidrag till avhand-
lingen och var samtidigt mycket uppskattade av uppdragsgivarna. Det hela 
skedde i samspråk, som god samverkan gör. 

Samverkan och uppdragsforskning 
Inom pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet fanns det under 
1970- och 80-talet en del exempel på samverkan. Det handlade till exempel 
om forskningscirklar, behandlingsforskning och framför allt olika uppdrag i 
samband med de stora skolreformerna på 1960- och 70-talet. Att företrädare 
för pedagogikämnet kallades till statliga utredningar och deltog i reformar-
bete och utvärderingar var vanligt förekommande (Lindensjö & Lundgren 
2000, s 61 ff ). Ibland kunde dessa uppdrag som var så nära förknippade med 
den politiska makten och de administrativa lagren inom skolan utsättas för 
kritik. Det var något vi också frekvent diskuterade kring våra uppdrag i Upp-
salagruppen. Dessa diskussioner fördjupade vår medvetenhet om betydelsen 
av forskarens integritet och av att inta ett vetenskapligt förhållningssätt 
kombinerat med en lyhördhet för uppdragsgivarnas behov och de överens-
kommelser vi hade enats om.  

I dagens universitetsvärld intar samverkan med det omgivande samhället 
en framskjuten plats i universitetets uppgifter tillsammans med forskning 
och utbildning. En förenklad beskrivning är att fokus har flyttats från för-
medling av vetenskaplig kunskap till ett möte kring de kunskaper, utmaning-
ar och frågeställningar som emanerar dels från samhällets verksamheter, dels 
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från forskning och utbildning inom universitetet. I Uppsala universitets pro-
gram för samverkan från 2009 framhålls: 

Det är viktigt att föra en dialog med offentlig sektor, näringsliv, medborgare, 
medarbetare, studenter och internationella målgrupper. Det är lika viktigt att 
föra ut kunskaper som bidrar till samhällsutvecklingen som att inhämta ve-
tande som främjar utvecklingen vid universitetet.  

I Eva Forsbergs avhandling diskuteras flera av de frågeställningar som upp-
står i spänningsfältet mellan beställd forskning, uppdragsforskning, utvärde-
ringar, utvärderingsforskning och de krav som förknippas med grundforsk-
ning. En central fråga rör forskarrollen, och betydelsen av att forskaren själv 
bestämmer utgångspunkter, teoretiska ramar, frågeställningar, analysredskap 
och tolkning av data. Detta är inte lätt när man arbetar med utvärderingsupp-
drag, vilket Eva tar upp i sin avhandling. Förutsättningarna för de undersök-
ningar som genererat empirin till avhandlingen karakteriserar hon så här:  

Vanligtvis, som i mitt fall, genomförs utvärderingar under andra villkor än 
forskning./…/ Förväntningar från flera olika intressenter måste beaktas och 
behovet av snabbhet i planering, genomförande och återkoppling tillfredsstäl-
las. Därmed är möjligheterna att utveckla teoretiska utgångspunkter, metod-
ansatser, och analysredskap oftast begränsade. (Forsberg 2000, s 26) 

Det Eva Forsberg pekar på handlar om uppdragsgivarnas behov och krav 
men också om krassa förutsättningar i form av tillräcklig tid och de ekono-
miska ramar som begränsar möjligheten att göra utvärderingsforskning/ 
forskning av grundkaraktär utifrån utvärderingsuppdrag. Men Eva hade goda 
förutsättningar att hantera detta dilemma. En sådan förutsättning var person-
lig, i meningen att Eva besitter nyfikenhet, vetgirighet och förmåga att 
tillägna sig samhällsvetenskaplig teoribildning och metod samt förmågan att 
applicera dessa kunskaper på det aktuella kunskapsintresset. I de referat och 
kommentarer som följer kring Evas undersökningar och rapportering fram-
går att hennes läsning av forskningslitteratur inte bara var omfattande utan 
också att hon i sina olika utvärderingsuppdrag prövade och använde teori-
bildning från olika discipliner.  

En annan förutsättning var att Eva antogs som doktorand i pedagogik och 
därmed gavs tid och resurser att bredda sitt kunnande och djupare reflektera 
kring sina kunskapsintressen. I och med doktorandanställningen blev arbetet 
inom Uppsalagruppen mer sporadiskt. Detta var en del av idén med Uppsa-
lagruppen. Företaget skulle inte ge stadigvarande anställningar utan personer 
med anknytning till relevant forskning, med rätt kompetens och intresse för 
uppdragen skulle anställas som uppdragstagare. På det sättet skulle Uppsala-
gruppen bidra till bättre forskning och väl genomförda uppdrag.  
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Undersökningarna inom SLAV- och Skola  
2000-projekten 
När Eva började läsa pedagogik runt 1990 kom hon snabbt in i Uppsala-
gruppen. Vid den tiden hade Gunnar Berg startat upp forskningsprojektet 
SLAV, Skolledares arbete och arbetsvillkor (Berg 1995). SLAV var ett pro-
jekt i Gunnars anda och innebar att samarbetsavtal om forskning slöts mellan 
ett antal kommuner och Uppsalagruppen. Under tidigt 1990-tal publicerade 
Eva tre rapporter byggda på empiri från den mycket stora enkätundersökning 
som genomfördes i SLAV-projektet. I rapporterna fokuserades skolledarför-
troende, omsorg och elevinflytande (Forsberg 1990, 1991, 1992a). I detta 
sammanhang inlemmades ett annat intressant utvecklingsprojekt, Skola 2000 
(Wallin 2000). Skola 2000-projektet utgick från en radikal skolutvecklings-
idé som i korthet byggde på de ideologier som genomsyrade Lgr 80. För att 
åstadkomma skolutveckling byggdes skolor om och nya skolor uppfördes 
med en arkitektur som var avsevärt annorlunda än traditionella skolor. Skola 
2000 hade öppna planlösningar med flexibla, större och mindre rum. En 
starkt decentraliserad arbetsorganisation byggde på arbetsenheter och arbets-
lag i stället för den traditionella tillhörigheten till ämnen och ämnesinstitut-
ioner. Vidare var modern teknik, och då handlade det om datorer, ett viktigt 
inslag. Avsevärda medel för genomförande kom från Arbetslivsfonden. 
Bland de många positiva värdeord som visionärerna bakom projektet lyfte 
fram i samband med Skola 2000 fanns elevers engagemang och intresse, 
individualisering, en förändrad lärarroll och större inflytande för både lärare 
och elever. Inom Skola 2000-projektet publicerades sju arbetsrapporter, dels 
utgivna av Pedagogiska institutionen och dels av Uppsalagruppen (Forsberg 
1992b, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999)1. Utöver detta publicerade Eva 
ett flertal artiklar och bokkapitel.  

Vid en omläsning av rapporterna nu cirka 15–25 år senare framstår en ut-
veckling av skilda angreppssätt i de genomförda undersökningarna som dock 
har det gemensamma att det ställs frågor om elevinflytande som begrepp och 
fenomen. I undersökningarna används utgångspunkter och begreppsappara-
ter från olika kunskapsfält och idéströmningar. Betydelsefullt under perioden 
var bland annat de böcker som publicerades inom maktutredningen (se t.ex. 
Petersson 1987), liksom Lennart Lundquists användbara analysredskap (se 
t.ex. Lundquist 1993) och de begreppsapparater som utvecklats av Gunnar 
Berg och Erik Wallin. Under 1990-talet adderas kumulativt teoretiska ramar, 
begreppsapparater och analysinstrument. Flera olika datainsamlingstekniker 
nyttjas och metodarsenalen utvecklas och förfinas. De utvärderingar som 
Eva Forsberg genomförde och som jag menar nog snarare får ses som utvär-

                                                
1 Arbetsrapporterna från SLAV-projektet publicerades i serien Arbetsrapporter från Pedagog-
iska institutionen, Uppsala universitet. Rapporterna från Skola 2000-projektet publicerades 
dels i samma serie, dels i Uppsalagruppens skriftserie. 
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deringsforskning, grundlade den empiri som finns i hennes avhandling. Men, 
som hon ofta återkommer till, var frågan om en bestämning av elevinfly-
tande undflyende och svårfångad:  

Det avgörande skälet är den komplexitet som jag anser utmärker elevinfly-
tandet och mer konkret ett antal frågor som uppstått i samband med bearbet-
ning och analys av data från de åtta undersökningarna. Det förefaller inte fin-
nas några enkla svar varken på vad som kan avses med elevinflytande eller 
hur det kan studeras, beskrivas och förstås. (Forsberg 2000 s. 23). 

Maktbegreppet och den abduktiva logiken 
Utifrån de undersökningar som genomfördes och de begrepp och modeller 
som prövades för analys och tolkning förstärktes Evas ambition att nå dju-
pare. Centralt blir maktbegreppet. Även om kunskapsintresset och frågorna 
genererats ur arbetet inom Uppsalagruppen så inleddes nu en avgörande 
period där doktorandtiden ger Eva möjlighet till en omfattande och bred 
läsning. Det är en läsning som spänner över tänkare från flera discipliner och 
århundraden. Att ta till sig denna omfattande kunskapsmassa, sortera och 
analysera, och kunna göra det till sin egen kunskap och formulera frågor och 
ståndpunkter som bidrar till forskningsprocessen är en imponerande insats. 
En god hjälp var troligen de olika forskningsmiljöer och fora som Eva Fors-
berg deltog i under denna tid. Här kunde frågorna knådas och skärpas utifrån 
olika kunskapstraditioner och perspektiv. Det finns de som menar att en 
framgångsrik forskare blir man genom envishet och god uthållighet. Det är 
säkert viktiga förutsättningar som också kan spåras i avhandlingen, men de 
är inte tillräckliga. Det som Eva visar prov på i sin avhandling innehåller de 
nödvändiga attributen, men i kombination med en försvarlig mängd mod. 
För när varken deduktiva eller induktiva ansatser synes vara tillfredsstäl-
lande för analys och slutsatser vänds intresset mot pragmatismen och den 
abduktiva logiken. Att välja en abduktiv ansats och utforma en abduktivt 
grundad slutsats var ovanligt vid denna tid och kunde öppna för kritik. Att 
dessutom, med hänvisning till Peirce (1990), ange som ambition att uppfylla 
kraven på att en abduktiv slutsats ska kunna betraktas som nyskapande, det 
kräver mod. Eva framhåller att ett krav för att en abduktiv slutsats ska accep-
teras är att den också är etiskt försvarbar. Detta uttrycks på det pregnanta 
sättet i avhandlingen: 

Ett av de starkare skälen för att acceptera den alternativa konstruktionen av 
elevinflytande som en abduktiv slutsats är att den är hållbar i ett etiskt per-
spektiv, i synnerhet i jämförelse med den dominerande förståelsen. Utrymme 
finns att förstå eleverna som medproducenter i både negativ och positiv be-
märkelse sett utifrån deras intressen, men aldrig som offer under sina om-
ständigheter. (Forsberg 2000, s. 150) 
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När Eva Forsberg här uttrycker sig om etiska perspektiv i forskning och 
utvecklingsarbete sker det utifrån ett djupgående tänkande och omfattande 
praktisk utprövning och erfarenhet. Erfarenheterna från arbetet i Uppsala-
gruppen lade en viktig grund för detta i kombination med noggrann läsning 
av teori- och metodlitteratur och många, långa samtal med erfarna medarbe-
tare. 

Forskning i samverkan och samspråk 
Det hade med all sannolikhet inte varit särskilt framgångsrikt att komma till 
en rektor eller en kommunal skolchef och föreslå en studie med en djupdyk-
ning i maktbegreppet utifrån en abduktiv logik. Om det dessutom ingick att 
arbetet skulle göras mot en ordentlig ersättning vore nog den förhandlingen 
bäst att inte ens inleda. Även om universiteten, akademiker och vetenskap-
ligt arbete åtnjuter ett högt förtroende så är det inte någon självklarhet att få 
tillträde till ett studieobjekt som en skola eller en kommun, med dess ofta 
upptagna människor och verksamheter. Vägen jämnades nog genom att 
Uppsalagruppen var ett universitetsägt företag med den tydliga kopplingen 
till forskning och vetenskap. Men det handlade också om Eva Forsbergs 
förmåga att samverka och samspråka. Det krävs en viss läggning och vissa 
personliga egenskaper för att fungera som en skicklig lyssnare och i nästa 
steg kunna formulera problem och frågeställningar och diskutera fram stra-
tegier, metoder och nyttiggörande av resultat, och dessutom komma överens 
om avgränsningar, tidsplaner och prissättning.  

Till detta kan läggas att miljön i Uppsalagruppen också bidrog till att Eva 
Forsberg fick en sådan bredd som forskare och utvärderare. Inom Uppsala-
gruppen utvecklades flera av de förhållningssätt och kompetenser som också 
är framträdande hos Eva.  
• Etik i uppdrag och forskning. De etiska kraven kring vad det innebar

att göra undersökningar som inbegrep människor och verksamheter var
ständigt närvarande i samtalen i Uppsalagruppen. En utgångspunkt som
Eva alltid betonade var de forskningsetiska principerna för samhällsve-
tenskaplig forskning. Förutom kraven på öppen och fullständig informat-
ion, konfidentialitet och samtycke fanns alltid en diskussion om förhål-
landet till uppdragsgivarna. En lärdom och regel vi bar med oss var att
utöver de gängse kraven ta ett långtgående ansvar för alla de konsekven-
ser våra uppdrag kunde föra med sig.

• Kunskap, respekt, förståelse – och distans. Möten och kontakter med
många människor med olika former av ansvar och delaktighet i skola
och kommunal förvaltning bidrog till en djupare förståelse för de villkor
som elever, föräldrar, lärare, rektorer, skolchefer och politiker lever un-
der. Erfarenheter som grundades i förhållningssätt byggda på respekt och
förståelse. I avhandlingen hänvisar Eva till Gilje & Grimens (1993) mo-
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raliska imperativ om respekten för människors uppfattningar och vikten 
av att på djupet förstå dem som förnuftiga. Närhet och empati ger möj-
ligheter till ett informellt och reellt tillträde till data. Men lika viktigt är 
att kunna bidra med utsikt genom distans till det nära.  

• Att främja och vara till nytta. Nyttoaspekten av utvärderingar och
forskningsprojekt är naturligtvis svårfångade begrepp och dess materi-
ella uttryck är en ständigt pågående diskussion. Möjligen kan marknads-
logiken här få bidra till ett sådant avgörande. De utvärderingar (eller
forskningsprojekt) som detta gällde var genomgående mycket uppskat-
tade i fråga om hur de gjordes, vilka som involverades, vad de ledde till
för resultat och analyser och hur de kommunicerades till alla berörda.
Arbetet var till nytta. Nyttan var också ömsesidig. Uppdragen erbjöd ett
lärande och skapade djupa insikter i olika delar och lager i skola och
förvaltning. Och inte minst bidrog det med empiri och frågeställningar
till Evas avhandlingsarbete.

Tiden i Uppsalagruppen fungerade för oss som verkade inom gruppen som 
en oerhört värdefull metodkurs Men det handlade också om levda erfaren-
heter i olika uppdrag där genomförande och framgång hela tiden byggde på 
samverkan och samspråk. 
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