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Forskningscirklar i JämBredd-projektet. 
 
 
I JämBredd-projektet har valet varit ett samarbete mellan forskning och praktik med en interkulturell forskningsan-
sats. Grundtanken var att använda olikheterna bland forskare och deltagare som en resurs till ökad kunskap. 
Projektet har därför engagerat personer med olika kompetenser, kunskapsmässiga och etniska samt vetenskap-
liga bakgrunder för att åstadkomma en ökad lärprocess inom bland annat kulturbundna föreställningar och nor-
mer. Forskargruppen arbetade med en medveten interkulturell lärprocess och därför ses en fördel i att forskar-
gruppen bestod av personer ifrån olika akademiska ämnen med egna forskningsintressen. Dessutom finns en 
mångetnicitet bland forskargruppen som har rötter från Iran, Kurdistan, Finland, Ungern, Kenya och Sverige. Det i 
sin tur skapade en unik möjlighet till vidgning av de egna kulturella och ämnesmässiga horisonterna i arbetet med 
att planera, genomföra och utvärdera projektet.  
 
10 forskningscirklar bildades i JämBredd-projektet med deltagare från olika verksamheter inom kommuner och 
näringsliv. Fördelningen av deltagarna var cirka 8-10 deltagare i varje forskningscirkel med en forskare som 
forskningscirkelledare. Varje forskningscirkel träffades 10 gånger under ett år. Eftersom det är deltagarnas frågor 
som styr arbetet har det praktiska arbetet och uppläggen sett lite olika ut i olika cirklar. Grunden för arbetet är 
dock detsamma. Det handlar om ett interaktivt och interkulturellt upplägg där kunskapsprocessen har bestått i 
erfarenhetsutbyten från den egna praktiken samt i dialoger med vetenskaplig kunskap och forskning. Läsning av 
såväl skönlitteratur som akademiska texter har utgjort delar i arbetet, men även studiebesök och andra aktiviteter 
har ingått som inslag i de olika cirklarnas kunskapsprocesser. 
 
 
Resultat genom utvärdering och uppföljning har visat, att arbetet i forskningscirklarna har ökat deltagarnas kom-
petens och kunskaper om mångfalden på deras arbetsplatser. Därmed har också deltagarnas möjligheter att 
utveckla sin verksamhet och skapa hållbara förbättringar i arbetet med mångfalden ökat. Genom samverkan, 
mellan praktiker och forskare inom forskningscirklarna, har arbetet dessutom bidragit till uppslag för ny forskning 
och kunskapsproduktion. Deltagarnas rika erfarenheter av mångfaldsarbete har emellertid varit den avgörande 
och väsentliga basen för verksamhetsnära interkulturell forskning. Deltagarna har erfarenheter av olika 
verksamheter i skilda delar av samhället och kommer från varierande organisationsnivåer. Att tillsammans med 
cirkelledarna få lyfta fram dilemman och frågeställningar och kunna knyta dessa till teorier som analysinstrument 
samt till forskning, bidrar till ny kunskapsproduktion som gynnar både fältet och högskolan. I denna process blev 
olika aktörer delaktiga och tog ansvar för både sin egen kunskapsutveckling och utvecklingen av en process där 
reflektion och aktion förutsätter varandra. Interkulturell aktionsforskning har därmed blivit ett verktyg för praktikers 
kompetensutökning, professionalisering och för verksamhetsutveckling. Forskare kunde tillföra en utomstående 
och kontrasterande syn med teorier, forskningsresultat och ett forskande förhållningssätt. Praktiker bidrog med 
kulturkompetenser beträffande verksamhetens problem, organisation, personer, innehåll, arbetssätt och 
processer. Den utomstående medforskaren i egenskap av forskningscirkelledare och praktiker kunde därmed 
tillvarata olika kompetenser och perspektiv för att tillsammans skapa en bild av problemen och utöka 
medvetenhet och handlingspotentialer i forskningscirkeln.     
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Nedan följer power-point på mitt framförande. 
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