
Den 31 mars upphörde den sista forskning-
en och den sista juni är det över för Arbets-
livsinstitutet som bedrivit arbetslivsforsk-

ning i sin hittillsvarande form sedan 1995. De 
flesta forskare har redan hunnit installera sig på 
sina nya arbetsplatser, men generaldirektör Mika-
el Sjöberg är kvar till den 30 juni. Han är orolig för 
vad som kommer att hända med arbetslivsforsk-
ningen som nu tvingas ut i den hårda konkurren-
sen om forskningspengarna.

Mikael Sjöberg hann vara generaldirektör för 
Arbetslivsinstitutet nästan precis ett år när han 
fick besked om nedläggningen. 

– Nu finns det fler sådana här än personal, säger 
han lite skämtsamt och pekar på den vita pappers-
korgen i trapphuset.

Hur kändes det när du fick beskedet att Arbets-
livsinstitutet skulle läggas ner?

– Det kändes svårt. Jag visste att de borgerliga 
partierna hade ett sådant förslag, så helt oväntat 
var det kanske inte. Många av medarbetarna var 
väldigt chockerade. Jag tyckte att det var ett djupt 
olyckligt beslut. Det var mest en djup suck, att 
okej, såhär blev det.

Vad ska du göra nu?
– Jag är kvar här och håller i avvecklingen fram 

till den sista juni sedan får jag se, jag har inget 
som ligger runt hörnet.

Hur mycket ideologi tror du låg bakom beslutet 
att lägga ner Arbetslivsinstitutet?

– Det där är så svårt att spekulera i. Jag har pra-
tat mycket både med Littorin (arbetsmarknadsmi-
nister, reds anm.) och hans statssekreterare och 
de är väldigt tydliga med att de inte vill ha sek-
torsforskning utan att forskningen ska finnas på 
universitet och högskolor. Men argumentet om 
minskad statlig byråkrati tror jag inte på. Även om 

regeringen inte har sagt att det är ett ideologiskt 
beslut så fanns det en syn på oss bland borgerliga 
tankesmedjor att vi låg för nära fackliga organisa-
tioner. Dessutom har det funnits en missuppfatt-
ning om att vi inte bedrev någon riktig forskning 
utan ett slags blandning av utredning och opini-
onsbildning. 

Har ni varit för nära fackföreningsrörelsen?
– Det tycker jag inte. Om man tittar på våra 

utredningar och rapporter så är de först och 
främst vetenskapliga, och det finns ett brett per-
spektiv i dem. Vissa delar av institutet – om man 
går tillbaka till 70- och 80-talen – hade kanske ett 
mer tydligt fackligt perspektiv.

Arbetslivsinstitutets korridorer är öde, de 
flesta rummen är tömda eller belamrade 
med flyttkartonger, men generaldirektör  
Mikael Sjöberg stannar fram till sommaren.

Är det många projekt som inte kommer att  
kunna slutföras nu?

– Jag skulle vilja säga att det är oräkneligt 
många projekt som inte kommer att slutföras. De 
allra flesta projekten avbröts under hösten, och 
den sista dagen för ordinarie verksamhet var den 
31 mars, då lade de flesta projekten ner där de 
var.

Är det inte frustrerande?
– Jovisst, det bästa hade varit om man hade kun-

nat få en längre avvecklingsfas, då hade många av 
de här projekten kunnat slutföras och det är klart 
att det hade ju varit bättre använda pengar, men 
nu ville inte regeringen det, och då blir det här 
konsekvensen. Hade vi kunnat få fortsätta något 
år till är jag inte alls säker på att vi hade blivit 
nedlagda, samhället behöver i grund och botten 
sådan här verksamhet. Jag hade haft lättare att för-
stå om en ny regering kommit in och velat se över 
sina myndigheter och kanske göra förändringar, 
men så blev det inte.

Vad kommer att hända med arbetslivsforskning-
en nu?

– Jag tror att den kommer bli mer teoretisk och 
mindre tillämpad, och kanske ha mindre kontakt 
med lokala aktörer som fackföreningar, arbets-
platser och arbetsgivare. Jag tror också att univer-
siteten har sämre förmåga att sprida information 
jämfört med oss.

Är universitet och högskolor intresserade av att 
bedriva arbetslivsforskning?

– Intresset har varit bra när vi har pengar. När 
beslutet kom var det många rektorer som hörde 
av sig till mig och var väldigt intresserade tills 
de kom på att vi inte hade några pengar. När vi 
sedan fick loss de 70 miljonerna blev det ett för-
nyat intresse.

Det är oräkneligt 
många projekt 

som inte kommer att 
slutföras

Man kan å andra sidan säga att det är rent ut 
sagt slarv att man inte som institut har lyckats eta-
blera en korrekt bild av sig själv.

Vad händer med Arbetslivsinstitutets forskare?
– Vi lyckades få loss 60–70 miljoner kronor 

från regeringen för att ge bidrag till universitet 
och högskolor att bedriva arbetslivsforskning. Alla 
doktorander, som har önskat, är idag överflyttade 
till andra universitet och högskolor, och de fles-
ta övriga forskarna har också fått nya tjänster. Vi 
har avtal med 11 universitet och högskolor som 
tar stafettpinnen av oss men det betyder inte att 
projekt lever vidare bara att de fortsätter i samma 
anda. 
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Hur långt räcker 70 miljoner kronor?
– Pengarna är ett engångsbelopp och räcker 

ungefär mellan 2–3 år. Några av våra forskare har 
fått fasta tjänster men de flesta är visstidsanställ-
da och när pengarna tar slut måste de ha hittat 
egna finansiärer annars åker de ut. Men så ser det 
å andra sidan ut för de flesta forskare.

Hur ska forskningen finansieras i framtiden 
då?

– Det man kan önska är att regeringen priori-
terar arbetslivsforskningen och ger forskningsfi-
nansiärerna mer pengar. Sedan får man se hur 
regeringen ställer sig till det. De forskningsråd 
som finns idag har redan ont om pengar och nu 
ökar konkurrensen radikalt, då blir det ännu svå-
rare att hitta medel till forskningen.

Finns det ett rejält hot mot arbetslivsforskning-
en nu?

– Om man inte ökar resurserna så kommer voly-
merna att minska. Vi har forskat för 200–250 mil-
joner som nu försvinner ut ur systemet. Det leder 
absolut till minskad forskning om regeringen inte 
går in med mer pengar till forskningen överlag. 

Hur kommer Arbetslivsinstitutets nedläggning 
att påverka en vanlig brevbärare till exempel?

– Forskning är långsiktig och det finns en risk 
att kunskapen om arbetslivet kommer att minska. 
Dels är det svårare om till exempel Seko som fack-
förbund eller Posten som arbetsgivare vill gå in i 
olika projekt. Vi hade resurser att göra det genom 
att både delta i förändringsarbetet och forska på 
det. Vår forskning kan sedan ge kunskaper som 
kan användas på andra företag eller i andra bran-
scher. Nu finns en stor risk att forskningen blir 
mer och mer teoretisk och mindre praktisk och 
kanske inte heller lika tillgänglig. Om det ska 
fungera måste både arbetsgivare, fackliga organi-
sationer samt högskolor och universitet anpassa 
sig efter den nya verkligheten. 

Vad tror du om framtiden?
– Man ska inte säga att det är nattsvart, själv-

klart kommer det att finnas forskning på arbets-
livsområdet i framtiden, men den blir nog mindre 
tillgänglig och mer teoretisk.

Mikael Sjöberg

Född 25 augusti 1967.

Arbete Generaldirektör för Arbetslivsinstitutet till 
och med den sista juni, var tidigare statssekrete-
rare på Socialdepartementet.

Familj Barn.

Bor I Huddinge utanför Stockholm.

Inkomst 85 000 kronor i månaden.

Övrigt Är kusin med före detta statsministern  
Göran Persson och har tidigare varit aktiv i fackför-
bundet Metall.
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