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INTRODUKTION 

Inom EU har det för programperioden år 2007 – 2013 beslutats att de projekt som 
finansieras av unionens strukturfonder skall följas upp och utvärderas genom så 
kallad on-going evaluation (NUTEK, 2008). Direktöversatt blir benämningen 
”fortlöpande utvärdering”. Det begrepp som kommit att få spridning inom Sverige 
är emellertid begreppet följeforskning. Andra begrepp som används i samman-
hanget är lärande utvärdering, processtödjande utvärdering1

  samt formativ och 
summativ utvärdering (se t.ex. Franke-Wikberg & Lundgren, 1990) 

2. En utvärde-
ring blickar tillbaka och bedömer det som är eller varit för att ge vägledning fram-
åt (Vedung, 2001). Utvärdering kan ske på flera olika plan, från t.ex. att en lärare 
utvärderar en lektion till ett i tiden och rummet avgränsat projekt, medan följe-
forskning bättre lämpar sig för stora och organisatoriskt komplicerade projekt som 
också omfattar många och i olika grad involverade aktörer. Följeforskning kan 
användas på flera olika sätt, dels för att ge feed-back så att de processer som upp-
står kan korrigeras löpande, dels för de bidragsgivande organen att indirekt utöva 
kontroll och dels för att bidra till kunskapsutveckling, bl.a. inom området föräd-
ringsprocesser.  
 
Följeforskningen sysselsätter sig med att, till skillnad från den traditionella forsk-
ningen, inte bara och främst med att bygga ny kunskap. Den innehåller även en 
möjlighet att bidra med kunskap som stödjer strategiska val under projekttiden. 
Syftet med följeforskning kan istället sägas vara trefaldigt, nämligen (NUTEK, 
2008): 
 

1. att löpande ge återkoppling som ökar möjligheten för ett förändringspro-
jekt att nå uppsatta mål 

2. att bidra till ett systematiskt lärande och kunskapsuppbyggnad om hur ett 
förändringsarbete kan bedrivas effektivare 

3. att återföra resultat och erfarenheter som kan bidra till ”bättre” lösningar i 
praktiken i form av kunskapsspridning 

 
Samhällsvetenskapliga forskare har varit inriktade på att studera fenomen och 
bidra till en generell förståelse av dessa. De har i mindre grad varit intresserade av 
att undersöka pågående konkreta mikroprocesser och samtidigt intervenera i des-

                                                           
1 Se exempelvis kursbeskrivningen för den kurs i Följeforskning/Lärande utvärdering som ESF-
rådet, NUTEK och HELIX vid Linköpings universitet anordnar (http://www.nutek.se/sb/d/ 
1010/a/8948/). 
2 Franke Wickberg och Lundgren (1990) har använt begreppen formativ och summativ utvärdering 
för att skilja mellan utvärderingar som pågår under processen och sådana som avser det slutliga 
resultatet. 
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sa, t.ex. vad som sker i ett utvecklingsprojekt. Medan den traditionella forskaren 
befinner sig på distans låter sig följeforskaren involveras i verksamheten. Denna 
typ av forskning uppvisar drag som återfinns inom det som brukar benämnas ak-
tionsforskning (se t.ex. Reason & Bardbury, (eds.), 2006). Detta medför att följe-
forskaren kommer att utveckla relationer till de personer som leder, eller finns 
med i ett förändringsarbete. Detta ställer samtidigt krav på följeforskarens integri-
tet, med en risk för att denne inte förmår att distansera sig från verksamheten och 
inte kan, eller vågar, komma med kritiska iakttagelser. Rollen riskerar därmed att 
bli konfliktfylld, samtidigt som detta kan innebära oklarheter gällande vilken be-
tydelse följeforskarens medverkan har. Att arbeta med följeforskning, liksom med 
utvärdering, innebär att symboliska värden, och därmed även ideologiska, hamnar 
i blickpunkten. För värden av den karaktären finns det inte några enkla värdemäta-
re (se t.ex. Karlsson, 1995; Fitzpatrick, Sanders & Worthen, 2004). 
 
Syftet med detta paper är, utifrån dessa utgångspunkter, att redovisa erfarenheter 
från fyra följeforskningsprojekt som används som exempel för att fokusera följan-
de frågeställningar: Hur kan följeforskare:  
 

a) skapa och spela sina roller i relation till de förväntningar som finns?  
b) ge löpande återkoppling som ökar möjligheten för förändringsprojekt att 

nå uppsatta mål?  
c) bidra till en kunskapsutveckling om förändringsprocesser? 

 
De fyra projekten, där vi själva medverkat som följeforskare, används tillsammans 
med våra gemensamma erfarenhetsbaserade kunskaper för att elaborera studiens 
frågeställningar för att ge tentativa svar. Avsikten är att dessa skall kunna utveck-
las i kommande arbeten runt detta tema. Då vi har medverkat i andra liknande 
projekt har urvalet gjorts så att de utvalda fallen skall utgöra exempel på projekt 
med olika innehåll, karaktär och uppnådda effekter. Däremot gör vi förstås inga 
anspråk på att dessa i något avseende skall kunna betraktas som representativa för 
utvecklingsprojekt i allmänhet. 
 



3 
 

 

Några teoretiska utgångspunkter 

Forskning är till sin natur en långsam process och när den slutliga rapporten väl är 
klar är det många gånger redan för sent att åtgärda de eventuella problem som 
uppstått i ett utvecklingsprojekt.  
 

Mycket forskning och även traditionella utvärderingar spelar liten eller 
ingen roll i styrning och utveckling av olika program och projekt, eftersom 
dessa följer sitt eget tempo. I verkligheten uppstår problem plötsligt eller 
genom att man undan för undan ser att en utvecklingsinriktning i ett projekt 
måste ändras eftersom det går i fel riktning. Inom sådana ramar blir en 
långsamt fungerande forskning och traditionella utvärderingar med långa 
datainsamlingsperioder, långa bearbetnings- och sena rapporteringstider en 
föga lämplig form för att utveckla efterfrågad kunskap. Innan rapporten 
ligger på bordet, är det antagligen för sent att åtgärda problemet eller att 
ändra den felaktiga strategin. Den stora fördelen med fortlöpande utvärde-
ringar – följeforskning – är att dessa genererar erfarenheter och skapar legi-
timitet för kontinuerliga förbättringar i program- och projektarbete. (Brulin, 
2008:11) 

 
Följeforskningen innehåller däremot en möjlighet genom följeforskarens kontinu-
erliga närvaro att både kunna bli en katalysator för förändring och samtidigt bidra 
till en kunskapsuppbyggnad om förändringsprocessers utveckling över tid. Resul-
tatet kan både fungera som beslutsunderlag och att bidra till förståelse av funda-
mentala händelser och processer. Det gör det möjligt att testa teorier eller söka 
grundläggande kunskap om utvecklingsprojektens styrstrategier eller sättet att 
fungera. Därigenom kan denna lämna ett tillskott till den samlade kunskapsmas-
san. Samtidigt ger den bakgrundsinformation och upplysning i konkreta beslutssi-
tuationer.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att följeforskaren arbetar för en uppdragsgivare, 
vilken önskar bruka resultatet praktiskt. Det betyder att frågor som samhällsrele-
vans, nytta och användning är viktiga i följeforskningen, liksom att det blir viktigt 
för följeforskaren att fundera över sin roll. När försök görs att sammanfatta vad en 
hel rad följeforskningsrapporter inom ett visst område har kommit fram till, d.v.s. 
metaanalyser, blir bidraget till forskningen tydligt. Poängen med sådana kun-
skapssammanställningar är att dra fram det generella ur enskilda studier och in-
ordna dem i ett allmängiltigt begreppssystem. Vedung (2001) framhåller att det 
ofta endast är som bisyfte detta kunskapsintresse skymtar fram när resultatet 
sprids till andra avnämare. Han anser att det långsiktiga kunskapsbyggandet borde 
beaktas i högre grad och att det vore värdefullt om den studerade verksamheten 
betraktas som ett fall som representerar något generellt. Denna generaliserings-
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ambition skulle understödja kunskapstillväxt och stimulera verksamhetsintressen-
ter till att ge en djupare förståelse av pågående förändringsprocesser i projekt. 
(Vedung, 2001)  
 
Ett sätt att utifrån insamlat material bidra till att påverka utvecklingsprocesser och 
att bidra till kunskapsutveckling är att utforma en teoretisk tolkningsram som ma-
terialet analyseras och tolkas i relation till. Detta är samtidigt problematiskt då det 
är forskarens vetenskapsteoretiska utgångspunkter som avgör vilken teoriram som 
kommer att utformas och därmed påverka vilka resultat som kan återges. En vär-
dedebatt har förts inom utvärderingsforskningen och här finns olika ståndpunkter. 
Så t.ex. lyfter Karlsson (1995) fram House (1994) som en representant för upp-
fattningen att den som utvärderar själv ska utforma kriterier för bedömning, vilket 
också kan tolkas som att understödja uppfattningen att följeforskaren utformar en 
teoriram som tolkningsinstrument. En motsatt uppfattning framförs av Shadish, 
Cook och Liviton (1991, hänv. i Karlsson, 1995) som framhåller att utvärderaren 
bör har intressenternas kriterier som utgångspunkt för sin utvärdering. En snäv 
tolkning av detta är att resultatet värderas och tolkas i relation till de mål som satts 
upp. Det är i det fallet frågan om en effektutvärdering. Brulin (1998) tonar emel-
lertid ner problem av den här karaktären: 
 

Inom praktikbaserad och handlingsorienterad forskning organiseras forsk-
ning så att forskaren deltar i lösningen av praktiska problem tillsammans 
med praktikens män och kvinnor. Samverkan med andra och deltagande i 
praktiskt arbete utgör, inom denna tradition, en lärande- och forskningssitua-
tion i sig för forskaren. Förhållandet mellan praktisk relevans och rigorösa 
metoder blir i sådan forskning därför inte ett dilemma eftersom metoderna 
väljs efter problemen. (Brulin, 1998:97) 
  

Problematiken kring utvärdering tangerar inte helt följeforskarrollens värdemässi-
ga dilemma, eftersom följeforskaruppdraget vanligen har ett vidare anslag än ut-
värderingsuppdraget. Följeforskaren förväntas komma med uppfattningar om 
verksamheten, både under pågående process och i kunskapsutvecklande syfte. 
Erfarenheterna från utvärderingsforskningen är dock väsentliga att ta vara på. 
Förutom problematiken kring val av teoretisk tolkningsram kan man också anta 
att de mål som sätts upp för ett projekt inte heller tillkommit i ett vaccum utan, 
som Lundgren (2004:5) påpekat, ”de är ideologiska avspeglingar av en tidsanda”. 
Till detta kommer den problematik som rör att i ett långvarigt engagemang i ett 
projekt kommer följeforskaren och (delar av) personalen i den aktuella verksam-
heten att lära känna varandra, mer eller mindre väl, vilket också påverkar hur in-
formation emellan parterna kommer att ges, tas emot och tolkas (Mulinari, 1994; 
von Schantz Lundgren, 2008).  
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Förändringsprocesser är komplexa till sin natur 

För det första befolkas organisationer av människor och vår kunskap om, 
och förmåga att förutse, mänskligt beteende är fortfarande begränsat. Prak-
tiskt taget alla aspekter av kollektiv aktivitet kan påverka varandra.  
 
För det andra bjuder organisationer ständigt på nya överraskningar. Verklig-
heten utvecklar sig ofta på ett helt annat sätt än vad vi trott och förväntat oss. 
/…/.  
 
/…/. 
 
För det fjärde är organisationer mångtydiga. Summan av all komplexitet, 
oförutsägbarhet och bedräglighet är en okontrollerbar mångtydighet. Att reda 
ut vad som verkligen sker i företag, på sjukhus, i skolor eller vid statliga 
myndigheter är en svår uppgift. Även då vi tror oss veta vad som händer är 
det svårt att veta vad saker och ting betyder och vad vi ska göra åt dem. 
(Bolman & Deal, 2005:50-51)  

 
Bolman och Deal (2005) pekar på att organisationer befolkas av människor. Si-
mon (1945) pekade redan för mer än ett halvsekel sedan på individens begränsade 
rationalitet genom att skapa begreppet administrative man som bl.a. innehåller att 
individer tenderar att välja det första tillfredställande alternativ som uppenbarar 
sig. Detta skapar i sig ett visst mått av osäkerhet. De processer som studeras i or-
ganisationer är ofta så komplexa (se t.ex. Bolman & Deal, 2005; Stacy, 1993; 
1996; 2007; Stacey & Griffin, 2006) att de förutsättningar som behövs för att 
genomföra fullständiga processanalyser i många fall saknas. Komplexitetsteorin 
har tagit fasta på detta och tar i stället sin utgångspunkt i att endast en del av vad 
som sker i en organisation och dess omvärld kan kontrolleras. Några av komplexi-
tetsteorins (Fullan, 1999; Fullan 2001; Stacey, 1993; Stacey & Griffin, 2006) kän-
netecken är att processer av olika slag sker samtidigt både inom och utom en or-
ganisation, vissa beroende och/eller orsakade av varandra, andra isolerade från 
varandra. I det komplexa ligger också att dessa processer dels får olika betydelse 
för olika individer och dels olika effekter på kort respektive lång sikt, något som 
Senge (1995) kallat dynamisk komplexitet. Därmed bildas svåröverskådliga och 
över tid föränderliga mönster, vilket bidrar till att ingen kan ha mer än marginell 
och momentan överblick över vad som sker i en organisation, eller i ett utveck-
lingsprojekt (von Schantz Lundgren, 2008). Detta får i sin tur konsekvenser både 
för hur dessa projekt kan styras och hur de processer som äger rum kan förstås. 
 
Det ligger i sakens natur att de miljöer som skapas via dessa utvecklingsprojekt 
samtidigt utgör s.k. mikrovärldar (Senge, 1995), där systematiskt initierade orga-
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nisatoriska förändringsprocesser kan studeras och korrigeras samtidigt som de 
äger rum. Dessa mikrovärldar är autentiska, d.v.s. de representerar strävanden till 
att åstadkomma organisatoriska förändringar i praktiken. Schein (2006) framhåller 
att detta är en gynnsam utgångspunkt för att utveckla ny kunskap, inte minst om 
förändringsprocesser. 
 

Gathering data, building concepts and developing theory are the result of a 
research attitude, a desire to clarify what is going on and communicate that 
clarification to other researchers. It is my argument that some of the best op-
portunities for such inquiry actually arise in situations where the setting is 
created of someone who wants help, not by the researcher deciding what to 
study. (Schein, 2006:185) 

 
Utgångspunkten för de fallbeskrivningar som görs i resultatavsnittet är att de pro-
jekt som beskrivs existerar i ett komplext sammanhang och att styra dessa och att 
förstå och tolka innebörder i de förändringsprocesser som sker i dessa projekt på-
verkas av denna komplexitet. 
 

ERFARENHETER FRÅN FYRA FALLSTUDIER 

Resultatet redovisas inledningsvis med en kortfattad beskrivning av projektens 
innehåll och hur data samlades in i de fyra fall som valts som exempel. Därefter 
diskuteras tematiskt: a) hur följeforskarna kunde skapa och spela sina roller i des-
sa fall, b) i vilken mån de lyckades medverka till att deras iakttagelser och analy-
ser gav en löpande återkoppling som öka möjligheterna för projekten att nå upp-
satta mål och c) i vilken utsträckning som följeforskningen bidrog till att utveckla 
ny kunskap om dessa förändringsprocesser.  
 
Fall 1. Bruket 

Följeforskningsuppdraget i Bruket gällde utbildning och utveckling av driftorga-
nisationen inför start av en ny tillverkningsmaskin. Det var en omfattande satsning 
som berörde samtliga i den nya driftorganisationen, cirka 80 personer, och genom-
fördes under en tvåårsperiod med början ett år före driftstart. Följeforskare hade 
som uppgift att beskriva satsningen, följa och värdera genomförandet och effek-
terna avseende kompetensen hos medarbetarna och driftorganisationens funktio-
nalitet (Intern rapport) 

3. 

                                                           
3 De fyra fallen har så långt det är möjligt anonymiserats och därför anges våra källor i tillämpliga 
fall som: Intern rapport. Ett skäl till detta är bl.a. att vi inte ser de fyra fallen som unika och intres-
santa i sig (se t.ex. Stake, 1994), utan att de i stället är fyra exempel, sannolikt inte helt unika. 
Snarare framstår det som svårt att kunna argumentera för att ett projekt i alla avseenden just är 
unikt. Detta gör det, som bl.a. Vedung (2001) förespråkar, möjligt att generera kunskap av generell 
karaktär. 
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Följeforskningsuppdraget utformades i dialog med företagets personalchef. Inrikt-
ning och arbetsformer förankrades hos anläggningens VD. Fabriksledningen 
beskrev i ett brev till personalen att de välkomnade medarbetarnas synpunkter på 
utbildningarna och att dessa skulle användas för att förbättra dessa efter hand. I 
brevet ombads de som tillfrågades att medverka i följeforskningen. Samtidigt be-
tonade ledningen att det var frivilligt och att uppgifterna som lämnades till följe-
forskarna skulle föras vidare till ledningen på ett sådant sätt att det inte gick att 
utläsa vem som sagt vad. Tiden från att följeforskningsuppdraget initierades till att 
det praktiska arbetet inleddes var 2,5 månader. 
 
För att få information hade följeforskarna tillgång till de dokument och informa-
tionsskrifter som var utformade inom fabriken. Den huvudsakliga informations-
källa var dock en lång rad intervjuer med personer som hade olika funktioner så-
väl internt på fabriken som externa aktörer. Följeforskarna eftersträvade att få 
information från medarbetare på skilda organisatoriska nivåer. Bland operatörerna 
gjordes ett strategiskt urval av 20 personer: män, kvinnor, erfarna, nybörjare som 
tillsammans formade en medarbetarpanel. Medarbetarna, de sex skiftledarna, sek-
tionsledningen och fabriksledningen, intervjuades vid fyra tillfällen under perio-
den februari 2005 till hösten 2007. Den första intervjuomgången fyllde funktionen 
att följeforskarna lärde känna fabriken. De fick en översiktlig förståelse av pro-
duktionsprocessen och samtidigt beskrevs de tankegångar som låg till grund för 
hur satsningen utformats. Dessutom ägnades tid åt att förtydliga uppdraget och 
hur den information intervjupersonerna gav skulle användas. Intervjuomgång två 
och tre hade fokus både på genomförandeprocessen och hur den vardagliga ar-
betssituationen utvecklade sig. Den fjärde och avslutande intervjun gjordes då 
tillverkningsmaskinen hade varit i drift i 1,5 år. Vid detta tillfälle sökte följefors-
karna fånga intervjupersonernas värdering av kompetensen och arbetssituationen 
som rådde för dagen i förhållande till de mål och förhoppningar de hade haft inför 
starten. Kompletterande information som speglade effekter av satsningen hämta-
des också från produktionsstatistik och uppgifter om sjukskrivningar och rörlighet 
i driftorganisationen. 
 
På fabriken formades en styrgrupp för följeforskningsuppdraget av VD, personal-
chef och projektledaren för investeringsprojekt. Vid tio tillfällen under arbetets 
gång återrapporterades erfarenheter och kunskaper muntligt till denna styrgrupp. 
Återföringen skedde också genom fyra delrapporter samt en slutrapport. Dessa 
ställdes samman vid olika tillfällen under genomförandeprocessen och riktade sig 
delvis till olika målgrupper. I de skriftliga rapporterna speglas delar av utveck-
lings- och utbildningsaktiviteterna i teorier om bland annat kompetens, kompe-
tensutveckling och förändringsstrategier. 
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Fall 2. Industrisamverkan 

Projektet Industrisamverkan benämns som ett s.k. initiativ4, vilket i det här fallet 
har finansiellt stöd under en tioårsperiod, från 2004 till 2014. I den samverkan 
som sker mellan ett antal företag i samma bransch inom en geografisk region finns 
en operativ organisation bestående av drygt 15 personer. Dessa jobbar oftast deltid 
inom projektet och övrig tid i kommunala näringslivskontor, på en högskola eller i 
företag och organisationer med uppgifter att främja företagsutveckling. 
 
Uppdraget påbörjades 2005 och pågår fortfarande, och omfattar cirka tre måna-
ders arbete per år. Följeforskningens inriktning utformas i en dialog med process-
ledningen, styrelsen, huvudmannen och finansiärer. Följeforskaren hade dessutom 
mandat att på egen hand initiera aktiviteter inom uppdragets ram. Varje år läggs 
uppgifter och inriktning fast i ett så kallat styrkort (Kaplan & Norton, 1996). En 
övergripande prioritering har hittills varit att följeforskningen ska stödja process-
ledningen och styrelsen i deras strategiska arbete. 
 
Uppgifterna i följeforskningen har i vissa delar återkommit år efter år, medan 
andra har förändrats beroende på initiativets aktuella utvecklingsuppgifter. Årli-
gen har till exempel de små och medelstora företagens ekonomiska och personal-
situation följts upp. Dessutom har följeforskaren regelbundna möten med process-
ledaren för återföring och reflektion som kretsar kring initiativets utveckling. Des-
sa möten har också innehållit kunskapsöverföring till initiativet genom teoridis-
kussioner samt sammanfattning och återföring av viss forskningslitteratur. Återfö-
ring och avrapportering sker också till styrelsen, där följeforskaren regelbundet 
deltar samt till huvudman och finansiärer. De följeforskningsuppgifter som moti-
verats av särskilda behov har bland annat gällt en undersökning av de samar-
betande parternas, branschens företag, regionens högskolor samt kommuner och 
andra offentliga organisationer, syn på och förväntningar riktade till initiativet. 
Följeforskningen har också genomfört en så kallad funktionsanalys av branschens 
innovationssystem5. I en tredje studie utvärderades en ledarskapsutvecklingskurs 
för kvinnor. Informationen i de olika följeforskningsaktiviteterna hämtades till 
övervägande del genom intervjuer. Dokumentstudier och registerdata har använts 
för vissa uppgifter. Dessutom deltar följeforskaren i ett antal möten och aktiviteter 
som genomförs inom projektets ram.  
 
Parallellt med aktiviteterna i projektet Industrisamverkan deltog följeforskaren 
aktivt i ett nätverk av följeforskare. Nätverket används för erfarenhetsutbyte och 

                                                           
4 Till skillnad från ett projekt med start och ett slut ska initiativet i det här fallet pågå under en 10-
årsåeriod med syftet att främja utveckling och attraktivitet i en geografisk region. 
5 Analysen har tagit en teoretisk förankring från Bergek et al (2008). 
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för att bygga upp kunskapen om hur följeforskning kan utformas och bidra till 
initiativens utveckling. 
Fall 3. Projektet Kvinnors entreprenörskap  

Följeforskningsuppdraget i projektet: Kvinnors entreprenörskap bestod i att följa 
hur projektet kunde stödja kvinnor och invandrare att etablera företag (Interna 
rapporter). Ett ytterligare syfte med projektet var att utveckla metoder som kunde 
användas på ”bred front” inom entreprenörskap, jämställdhet och integration. Pro-
jektet startade 2006 och pågick till utgången av 2008. Verksamheten byggde vida-
re på erfarenheter från två tidigare projekt som genomfördes åren 1994 – 2002 och 
2003 – 2005.  
 
Följeforskningens syfte var att beskriva hur verksamheten förlöpte och vad denna 
resulterade i, liksom att tolka och ge tänkbara orsaker till de uppkomna effekterna. 
I följeforskningsrollen ingick även att fungera som ett ”bollplank” till projektled-
ningen, d.v.s. att rapportera iakttagelser av händelseförloppet på ett sådant sätt att 
det på olika sätt kunde stödja de pågående processerna. Följeforskningsuppdraget 
utformades i en dialog med projektledaren.  
 
Datainsamlingen genomfördes kontinuerligt under den period som projektet på-
gick. En del av denna bestod av den skriftliga dokumentation som fanns tillgäng-
lig, t.ex. i form av grunddokument som projektbeskrivning och sådana dokument 
som upprättades under projekttiden, såsom protokoll, skriftliga sammanställning-
ar, statistikuppgifter o.s.v. Följeforskaren deltog vid tio tillfällen som observatör, 
som samtidigt gav möjlighet till informella samtal med aktörerna, vid de möten 
som projektledningen och de s.k. affärsrådgivarna hade. Vid tre av dessa möten 
genomfördes bandinspelade gruppintervjuer och vid tre tillfällen sändes s.k. brev-
enkäter till dessa samt till projektets informatör, en ekonom och en jämställdhets-
handläggare samt projektledare. Följeforskningen genomfördes processinriktat 
med återkopplingar genom s.k. ”ögonblicksbilder” för att på det sättet ge projekt-
ledningen möjlighet att vidta eventuella korrigerande åtgärder i verksamheten. 
”Ögonblicksbilderna” sammanställdes allt eftersom projektet framskred till en allt 
mer systematisk och komplex bild av den bedrivna verksamheten. Resultatet re-
dovisades i två rapporter (Interna rapporter). 
 
Fall 4. Jämställdhetsprojektet 

Jämställdhetsprojektet syftade till att sammanföra kunskap för vardagsbruk i ar-
betslivet (Intern rapport). En bärande tanke var att skapa en kunskapsuppbyggnad 
inom dessa områden och att sedan sprida denna i en vidare krets för att bidra till 
att motverka ojämlikhet och diskriminering på arbetsmarknaden. Projektet var 
uppdelat i två huvudbeståndsdelar. Den ena utgjordes av en kartläggning och ana-
lys av projekt, vars syfte var att förändra den könsuppdelade arbetsmarknaden. 
Den andra delen utgjordes av sex delprojekt som avsåg att utveckla metoder för 
ökad jämställdhet och minskad diskriminering i arbetslivet.  
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Följeforskningens syfte var även i det här fallet att beskriva hur verksamheten 
förlöpte och vad detta resulterade i, liksom att tolka och ge tänkbara orsaker till de 
uppkomna effekterna. I följeforskningsrollen ingick även att fungera som ett 
”bollplank” för att rapportera iakttagelser av händelseförloppet på ett sådant sätt 
att det på olika sätt kunde stödja de pågående processerna. Följeforskningsupp-
draget utformades i dialog med projektledningen.  
 
Insamlingen av data skedde kontinuerligt under den tid som projektet genomför-
des. Ett drygt 20-tal intervjuer med i första hand de involverade nyckelaktörerna, 
både individuellt och i grupp genomfördes. Följeforskarna hade också tillgång till 
en relativt omfattande skriftlig dokumentation som arbetats fram under projektti-
den i form av sju rapporter (Interna rapporter), nyhetsbrev, mötesprotokoll o.s.v. 
De två följeforskarna var regelbundet närvarande vid sammanträden med projek-
tets styrgrupp och vid tre tillfällen redovisades utkast till den kommande utvärde-
ringsrapporten för att få respons på de iakttagelser som gjorts. Följeforskarna var 
även deltagare vid fem av de konferenser och seminarier som Jämställdhetspro-
jektet anordnade. I projektets slutfas genomfördes också en s.k. brevenkät riktad 
till partnerskapets aktörer. Resultatet redovisades i en rapport (Intern rapport). 
 

Erfarenheter och reflektioner 

I de följande avsnitten beskrivs och analyseras erfarenheter med utgångspunkt i de 
fyra exempel som valts ut avseende de frågeställningar som formulerats i syftet. I 
det första avsnittet redovisas översiktligt hur följeforskarna skapade och spelade 
sina roller. I de två därpå följande avsnitten behandlas något mera ingående i vad 
mån följeforskarna kunde ge återkopplingar som ökade möjligheten för att de för-
ändringsprojekt som de studerade kunde nå uppsatta mål och därefter i vilken ut-
sträckning de hade möjligheter att utveckla ny kunskap om dessa processer. 
 
Hur skapade och spelade följeforskarna sin roll i de fyra fallen? 

Roll är ett ”sociologiskt begrepp för de förväntningar som är förknippade med en 
social position eller uppgift” (Nationalencyklopedin, 1995). Följeforskarens roller 
formas i ett socialt sammanhang som innefattar såväl strukturella komponenter, 
som relationella, i den meningen att forskning aldrig sker i ett vaccum.  
 
Följeforskarens kunskapsteoretiska och ideologiska uppfattningar utgör en viktig 
komponent avseende hur denne kommer att agera i sin roll, vad denne kommer att 
se och på vilket sätt resultatet beskrivs, tolkas och presenteras (se t.ex. House, 
1994: Karlsson, 1995). Hur rollen formas och spelas i det enskilda fallet hänger 
samman med de förväntningar uppdragsgivaren har, vilka förmågor följeforskaren 
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besitter och hur arbetsrelationen i realiteten kommer att utformas (Mulinari, 1994; 
von Schantz Lundgren, 2008). En grundläggande fråga är om följeforskaren är 
efterfrågad och önskvärd som en aktör i ett utvecklingsprojekt. Det finns t.ex. en 
risk att följeforskaren får sitt uppdrag därför att projektets finansiärer kräver att en 
sådan skall involveras för att medel skall beviljas. Det finns skäl att anta att detta 
kommer att påverka hur relationen till projektets ledning kan etableras och utveck-
las på ett fruktbart sätt. I de fall då projektledningen inte ser följeforskaren som en 
tillgång, eller rent av som ett hot i form av någon som kan tänkas avslöja ”lik i 
garderoben” påverkar detta på ett negativt sätt möjligheterna att etablera en frukt-
bar samverkan. Å andra sidan om följeforskaren ses som en resurs öppnas nya 
möjligheter, t.ex. att betraktas som någon som kan bidra med begrepp, modeller 
och teorier om förändringsprocesser, men som även besitter kunskaper om det 
rådande kunskapsläget inom de specifika ämnesområden som projektet avser.  
 
En gemensam erfarenhet från de fyra fall som analyserats är att följeforskningsar-
betet inleddes med att orientera sig om det fenomen som stod i fokus och att arbe-
tet planerades utifrån den information som fanns tillgänglig. I samtliga fall skedde 
detta i dialog med uppdragsgivaren (se t.ex. Schein, 2006). Denna dialog innehöll 
sakupplysningar, hur målen för projektet formulerats, men också ett utforskande 
om vad som var möjligt, lämpligt, tillåtet, riskabelt att göra i det kommande arbe-
tet. För projektledarna var det viktigt att få en tydlig signal från följeforskaren att 
denne var beredd att ta en förpliktigande delaktighet, sin del av arbetet, för att nå 
uppsatta mål (committment).  
 
I de fyra fallen kan urskiljas att följeforskarrollen haft en rad olika uppgifter. En 
återkommande uppgift var att beskriva förlopp i projektens utveckling (fall 1,3,4). 
Följeforskningen innehöll kunskapsförmedling från relevant forskning och andra 
utvecklingsarbeten (1,2,3,4). Funktionen att vara bollplank till projekt eller pro-
cessledaren återfinns i samtliga av våra fall. Ytterligare en uppgift var att formule-
ra eller beskriva situationer eller någon speciell aspekt inom projektets verksam-
het (fall 1,3,4). Återkommande var också att urskilja, tolka och värdera effekter av 
projektets aktiviteter (fall 1,2,3,4).  
 
En annan aspekt av följeforskarens roll rörde hur denne agerade eller förväntades 
agera i de processer som startade i projekten. I samtliga fall inriktades följeforsk-
ningen på projektens strategiska nivå, d.v.s. på styrelsens eller styrgruppens och 
projektledarnas arbete. Graden av involvering i processerna varierade från att öp-
pet återföra eller reflektera bilder av projektens verksamheter, till att följeforska-
ren självständigt analyserade, tolkade och värderade den information som kom 
fram. Oaktat hur följeforskaren involverades i processen var det alltid styrelse och 
projektledning som hade ansvaret för hur de handlade utifrån den information, råd 
eller tolkningar som gavs. I fall 2 omprövades följeforskningens inriktning konti-
nuerligt och riktades allt eftersom mot vad som uppfattades vara angelägna och 
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aktuella fält för projektets utveckling. Följeforskningen bidrog därmed till att for-
mulera projektets agenda. 
 
En ytterligare aspekt av hur följeforskaren spelade sin roll hängde samman med 
hur denne utförde sitt uppdrag. I samtliga fall använde följeforskaren en rad källor 
och metoder för att samla relevant information: intervjuer, enkäter, frågescheman, 
dokument, litteraturstudier och observationer. Allt detta kräver en metodologisk 
kompetens då relevant och korrekt information är grundläggande för att följe-
forskningen skall kunna bidra till projektets måluppfyllelse. Informationen har på 
ett, mer eller mindre, systematiskt sätt dokumenterats (1,2,3,4) och återförts till 
styrelse och processledning. Återföringen inriktades i första hand på styrelser, 
styrgrupper och projektledningen (1,2,3,4). Därutöver förmedlades informationen 
från följeforskningen till finansiärer, operativa medarbetare och andra aktörer som 
gav förutsättningar för projektets existens (1,2). Vid några tillfällen skedde återfö-
ringen till en grupp aktörer i form av ett seminarium eller work-shop. Den slutliga 
överföringen av erfarenheter som vunnits skedde i samtliga fall i form av skriftli-
ga rapporter. Dokumentationen hade i fall 2 formen av flera kortfattade rapporter 
och i tre av fallen (1,3,4) relativt omfattande slutrapporter. I dokumentationen 
fanns inslag av teoretiska referenser som kunde tjäna som ”tankeverktyg” för att 
strukturera och reflektera kring den information som samlades in (1,2,3,4). 
 
Följeforskarens möjligheter att ge återkoppling för att öka projektens chan-
ser att kunna nå uppsatta mål  

En annan frågeställning var att försöka analysera om följeforskaren kunde ge så-
dan återkoppling att projektens möjligheter att nå uppsatta mål ökade. Detta ska 
ses i ljuset av att följeforskningen och den information den ger blott är en av 
många faktorer som påverkar händelseutvecklingen. Projekten verkar i ett kom-
plext sammanhang (se t.ex. Stacy, 1993; 1996; 2007; Stacey & Griffin, 2006). 
Oftast handlar det om att formulera det möjliga, snarare än att göra ett val mellan 
tydliga alternativ. Följeforskarnas iakttagelser och erfarenheter från de fyra fallen 
beskrivs. Detta görs i form av illustrativa exempel där det enligt följeforskarens 
tolkning skett en påverkan av förändringsprocesserna i de aktuella projekten. 
 
I fall 1, Bruket, genomfördes följeforskningen inledningsvis i en process som var 
snabb och fylld av en mängd aktiviteter. Den information och de erfarenheter som 
förmedlades hade en tydlig mottagare i den styrgrupp för följeforskningen som 
formats på fabriken. Denna grupp markerade att ansvaret för att agera utifrån den 
informations som gavs låg på dem. Under genomförandeskedet kunde inte följe-
forskarna se om eller hur informationen användes. Det snabba förloppet i proces-
serna var troligtvis en förklaring. Vid de återföringsmöten som ägde rum förmed-
lade styrguppen att informationen varit nyttig och användbar. I backspegeln kunde 
följeforskarna notera vissa skeenden där en återkoppling bidragit till att påverka 
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förändringsprocessen riktning. I en av intervjuomgångarna framkom att en speci-
ell grupp bland medarbetarna upplevde att deras kompetens och legitimitet i orga-
nisationen inte användes i det dagliga arbetet. Efter en tid tog ledningen initiativ 
till ett möte med den aktuella gruppen för att i dialog söka former där deras kun-
nande och kompetens skulle kunna komma till användning. I ett annat exempel 
hade teoretiska tankar om erfarenhetsbaserat lärande förmedlats i följeforskning-
en. Teorierna bekräftade fler idéer som varit vägledande i det operativa arbetet. 
Bekräftelsen och den teoretiska förståelsen medverkade till att en repetitionsut-
bildning genomfördes och till hur denna utformades. I båda dessa exempel be-
dömdes följeforskningen haft effekter på operativ nivå. 
 
Från fall 2, Industrisamverkan, förmedlas en illustrativ berättelse om en process 
där aktörernas bild av verksamhetsfältet, branschen, förändrats genom iakttagelser 
som gjort i följeforskningen. Projektet verkar inom industrier lokaliserade inom 
ett geografiskt avgränsat område. Traditionellt uppdelas branschen i stora råvaru-
företag och små och medelstora företag som bearbetar dessa råvaror. Till dessa 
kommer mindre företag som vidarebearbetar råvarorna till färdiga produkter. Ef-
terhand förändrades denna uppdelning. Ett steg togs genom att till projektet foga-
des ytterligare en kategori små och medelstora företag, de som levererade under-
hålls- och servicetjänster till råvaruföretagen. De två kategorierna av små och me-
delstora företag hade blivit tre, och råvaruproducenternas betydelse som mark-
nad/kund förtydligades. Följeforskningen genomförde en s.k. funktionsanalys av 
branschen. I samband med genomförandet och i återföringen av analysen påvisa-
des möjligheten att sortera branschen och dess företag up- respektive downstream 
i förhållande till råvaruproducenterna. Denna sorteringstanke togs upp i processen 
och har använts för att beskriva och formulera frågeställningar och handlingsal-
ternativ för arbetet. Genom att sortera på ett annorlunda sätt tydliggjordes andra 
frågeställningar och problem med relevans för branschen och dess företag. Följe-
forskningen hade i detta exempel effekter på den strategiska nivån. 
 
I det tredje fallet (Kvinnors entreprenörskap) var det ett projekt som byggde vida-
re på två tidigare projekt med ett likartat innehåll, som pågått sedan 1994. Projekt-
ledaren var mycket erfaren i sin roll och åtnjöt även ett förtroende bland de övriga 
aktörerna i projektet. Flera av projektets nyckelaktörer hade dessutom varit verk-
samma i de tidigare genomförda projekten. På ytan verkade det som att det var 
stora och svårfångade verksamhetsfält som kvinnors entreprenörskap, jämställdhet 
och integration som fokuserades, men i realiteten var projektet tydligt strukturerat 
till bestämda och väldefinierade aktiviteter inom dessa områden. Resultatmålen 
var tydligt angivna i kvantitativa mått och dessutom formulerade så att det skulle 
vara möjligt att uppnå dessa under projekttiden. De kvalitativt formulerade målen 
uppnåddes med god marginal, vilket en erfaren och skicklig projektledare hade 
banat väg för. I projektets huvudfåra ingick rådgivning till kvinnor som var i färd 
med att etablera ett företag. Det enda område där det fanns en tveksamhet var hur 
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frågan om hur det skulle gå till att integrera invandrare på arbetsmarknaden, i det 
här fallet att kunna etablera företag. Det gjorde sammantaget att projektet flöt på 
enligt de planer som hade ställts upp utan några direkta överraskningar. Därmed 
kom följeforskarens roll att närmast bli en bekräftelse vad gäller hur projektet 
genomfördes i relation till dess mål. De återkopplingar som skedde muntligt och 
via de s.k. ögonblicksbilderna stärkte aktörerna i uppfattningen att de var på ”rätt 
väg”. Detta kan även ha stärkt självbilden och deras självförtroende och att de 
kunde agera mot denna bakgrund.  
 
I fall 4 (Jämställdhetsprojektet) omfattade verksamheten sex olika organisationer, 
med olika storlek och kärnverksamheter, vilka samverkade i ett s.k. utvecklings-
partnerskap (Andersson m.fl., 2005). Samverkan skulle i sju olika projekt som 
bedrevs parallellt, under ett ”paraply”, och som innefattade en komplex och svår-
fångad problematik, nämligen jämställdhet i arbetslivet. En del av delprojektens 
aktiviteter samordnades med organisationernas ordinarie verksamheter medan 
t.ex. konferenser, seminarier genomfördes fristående. Det var dessa aktiviteter och 
de rapporter som producerades som blev det synliga resultatet av de olika verk-
samheterna. Då några av de deltagande organisationerna vara stora var det bara ett 
fåtal av personalen som mera konkret kom i direkt kontakt med de projekt som 
bedrevs. I en av de medverkande organisationerna producerades dock en webbase-
rad introduktionskurs om jämställdhet i arbetslivet och som skulle erbjudas samt-
liga anställda. Följeforskarnas återkopplingar kunde framför allt avläsas i den rap-
port som arbetades fram och som innehöll ett teoriavsnitt om organisatoriska för-
ändringsprocesser och en översiktlig genomgång av problematik som rörde de 
olika delteman som projekten innehöll. Rapporten innehöll även en beskrivning 
av delprojekten och vad de hade resulterat i samt en analys av detta. Följeforskar-
na medverkade även i en referensgrupp för att studera de s.k. ”jämställdhetspro-
jekten”. I de fallet hade deras erfarenheter och metodkunskaper ett värde för den 
studie som genomfördes. 
 
I fall 4 resulterade en beskrivning av en specifik situation som handlade om en 
konflikt mellan projektledaren och följeforskarna som påverkade följeforskarnas 
möjligheter att agera i projektets genomförande. Följeforskarna gjorde en beskriv-
ning av hur ekonomin hanterats i projektets slutskede. De stod efter en del diskus-
sioner fortfarande fast vid sin beskrivning av händelseförloppet, vilket även ska-
pade interna konflikter i styrgruppen utan att dessa kom att diskuteras öppet. Någ-
ra av styrgruppens ledamöter stod bakom den beskrivning som följeforskarna 
gjorde och en av dessa drev även denna fråga informellt gentemot följeforskarna. 
Detta visar att följeforskare samtidigt kan bygga upp både konfliktfyllda och för-
troendefulla relationer i ett och samma projekt. Frågan visade sig vara så känslig 
att det utåt blev följeforskarna som fick ta konsekvenserna av detta genom att bli 
utpekade som att den beskrivning de gjorde inte var korrekt för hur den ekono-
miska hanteringen av projektet skulle beskrivas och tolkas, vilket samtidigt är en 
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av de känsligaste punkterna för en projektledare. Även om projektet skulle kunna 
misslyckas på andra punkter förutsattes att det skulle kunna klara sin ekonomi. 
Till slut klarades ekonomin genom att partnerskapets organisationer sköt till de 
medel som fattades. 
 
Följeforskarnas möjligheter att återföra information och analyser begränsades av 
att hos både projektledningen och följeforskarna fanns en stor osäkerhet hur de 
mål som hade satts upp för de olika delprojekten kunde uppnås. Verksamheten 
hade därför i hög grad en karaktär av ad hoc, d.v.s. verksamheten innehöll de ak-
tiviteter som var möjliga att genomföra. En annan orsak var att delprojekten bara 
hade en svag koppling till medlemsorganisationernas dagliga verksamhet. De oli-
ka projekten bedrevs mer eller mindre fristående och projektens inflytande i re-
spektive organisation måste betraktas som svagt.  
 
I vilken utsträckning är det möjligt för en följeforskare att utveckla ny kun-
skap om organisatoriska förändringsprocesser? 

Generellt sett har en omfattande organisationsteoretisk forskning försökt klarlägga 
hur organisationer fungerar och hur de kan utvecklas för att bli effektivare. Fortfa-
rande finns en rad mekanismer som är svåra att förstå och än mindre förmår vi att 
kontrollera mer än delar av ett förlopp i de processer som startas när ett föränd-
ringsarbete initieras. Detta beror inte minst på den komplexa situation föränd-
ringsarbetet befinner sig. 
 
Traditionellt utförd utvärdering och forskning, den senare formen om än mera 
sällan förekommande i projektsammanhang, sker vanligen målinriktat, d.v.s. de 
inriktas på huruvida de uppsatta målen uppnåtts eller inte. Det finns dock även en 
möjlighet att undersöka kunskapen om hur olika metoder för att åstadkomma för-
ändring fungerar genom att betrakta utvecklingsprojekt som mikro-världar (Senge, 
1995). I förlängningen av detta ligger också en möjlighet att göra teoretiska gene-
raliseringar (se t.ex. Kvale, 1997; Tiller, 2002), bl.a. genom utveckling av teore-
tiska modeller. En del utvecklingsprojekt handlar explicit om att förändra och 
utveckla hur en viss verksamhet organiseras och genomförs. Det blir i det fallet 
även möjligt att utveckla en praktikrelaterad kunskap om de förändringsprocesser 
som sker i en organisation när ett utvecklingsprojekt genomförs.  
 
Vad som emellertid är problematiskt är att dessa förändringsprocesser försiggår i 
ett komplext sammanhang och påverkas därför av en rad faktorer och det är vanli-
gen också svårt att avgränsa förändringarna till en viss del av en organisation som 
påverkar skeendet. Detta beror bl.a. på att det inte bara är faktorer som är kända 
och som kan kontrolleras. Det finns även faktorer som är kända, men som kan 
vara svåra att kontrollera. Till detta kommer faktorer som även är okända för dem 
som driver förändringsarbete, inte minst därför att organisationer befolkas av 
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människor och att deras handlingar inte alltid kan förutses (se t.ex. Stacy, 1993; 
Stacy, 1996; Stacy, 2007; Stacey & Griffin, 2006; Bolman & Deal, 2005). Aktö-
rerna på fältet, de s.k. gräsrotsbyråkraterna agerar utifrån vad de själva anser vara 
rationellt i enskilda situationer (se t.ex. Lipsky, 1980). Detta skapar en komplex 
situation, vilket gör det problematiskt att klara ut vilka orsak-verkan-relationer 
som råder. Detta är det perspektiv som komplexitetsteoretiker inom organisations-
läran tagit som utgångspunkt för att bättre försöka förstå hur dessa förändrings-
processer sker.   
 
Kunskapsutveckling har olika betydelse beroende på i vilket sammanhang det 
används. För forskaren handlar begreppet om utvecklingen och vetandet i forsk-
ningsfronten. För den operativt verksamme i ett utvecklingsprojekt står kunskaps-
utveckling oftast för att både nya och gamla kunskaper blir kända och förstådda av 
honom eller henne. De exempel på följeforskningens bidrag till kunskapsutveck-
lingen i de fyra fall som presenteras här inriktas även på den senare betydelsen, 
d.v.s. hur kunskap blir känd i ett nytt sammanhang. Dessa vilar på följeforskarnas 
erfarenheter och egna bedömningar då de ser tillbaka på de genomförda uppdra-
gen. 
 
De ansvariga för planeringen och genomförandet av utbildnings- och utvecklings-
satsningen vid Bruket, fall 1, blev underhand allt mer medvetna om de olika ”sor-
ters” förändringar de arbetade med. Medarbetarna såg det som självklart att för-
ändra sina tekniska och processuella kunskaper så att de matchade den nya maski-
nen. Däremot kantades processerna att ändra arbetsroller, arbetsformer och inne-
håll i arbetsuppgifter av ambivalens. Frågor som ställdes var av typen: är det 
lämpligt, går det för fort, klarar jag av det och så vidare? Genom följeforskningen 
fick projektorganisationen teoretiska modeller som ökade förståelsen av de för-
ändringar de eftersträvade på både individ och gruppnivå (Beer & Nohria, 2000). 
Förståelsen bidrog till att ytterligare aktiviteter gjordes för att stödja medarbetarna 
i de förändringsprocesser som i vissa fall rörde dem på ett djupt personligt plan. 
Följeforskningens beskrivningar och reflektioner av de olika aktiviteterna bekräf-
tade och nyanserade fabrikens tankar om kompetensutveckling. Då ett nytt kom-
petensutvecklingsprojekt initierades på övriga sektioner vilade utformning och 
genomförande på dessa reflekterade erfarenheter. Generellt sett bidrog följeforsk-
ningen till att tydliggöra hur kompetensutveckling och utveckling av arbetsformer 
hängde samman. Förnyad kompetens kräver en annorlunda arbetsorganisation där 
det nya kan nyttiggöras. 
 
I fall 2, Industrisamverkan, förmedlades genom följeforskningen dels en schema-
tisk beskrivning av ett utvecklingsprojekts olika faser och dels en teoretisk ana-
lysmodell av de funktioner som konstituerar ett innovationssystem (Bergek et.al., 
2008). Den förra, utvecklingsprojekts olika faser, användes av de operativt ansva-
riga i diskussionerna om ”var man befann sig, och hur nästa steg skulle tas”. Möj-
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ligheten att förstå projektet verksamhetsområde i termer av funktioner öppnade 
för styrelse och projektledning att formulera möjligheter och hinder på annorlunda 
sätt. I sin tillämpning blev de teoretiska resonemangen användbara verktyg för 
projekten att få vägledning till sitt fortsatta handlande. 
 
Följeforskarens roll i fall 3, Kvinnors entreprenörskap, blev i första hand att do-
kumentera den verksamhet som pågick och att analysera och tolka projektets re-
sultat och på vilket sätt detta hade någon påverkan sett i ett vidare perspektiv, t.ex. 
att förändra värderingar och attityder, skapa nya strukturer o.s.v. De områden som 
projektet verkade inom var vidsträcka, komplexa och innehöll svårfångade pro-
blemställningar. Det fanns således stora risker för att resultatet skulle bli ett miss-
lyckande. Projektet måste dock i flera avseenden betraktas som lyckosamt om 
resultatet relateras till de mål som hade satts upp. Trots detta är det viktigt att vara 
medveten om att ett lyckat projekt, som är väl avgränsat, som enskild företeelse 
kanske inte har så stort genomslag inom de mer omfattande problemställningar 
som finns inom detta verksamhetsfält. Detta är dock inte någon ny insikt som det-
ta projekt visat på, snarast en bekräftelse på vad andra redan beskrivit, d.v.s. att 
projekt vanligen har begränsade effekter (se t.ex. Sahlin, 1996). En obesvarad 
fråga är emellertid om det är bättre med ett projekt med relativt avgränsade ambi-
tioner, med hög måluppfyllelse, än ett stort projekt med stora ambitioner såväl 
som oklarheter om målen uppnåtts eller inte, därför att dessa, om än angelägna, är 
svåra att identifiera. Ekholm (1990) har dessutom argumenterat för att föränd-
ringsprocesser måste pågå under lång tid för att ge några bestående effekter. Ett 
annat sätt att tala om att förändringsprocesser måste pågå under lång tid är att tän-
ka i termer av de små stegens strategi, där små steg successivt leder till föränd-
ring. Hargreaves (1998:26) uttrycker liknande tankar när han skriver ”att det bästa 
är att tänka stort men börja i det lilla”. Han poängterar också att förändring ska ses 
som en process och inte som en enskild händelse, liksom att praxis är något som 
förändrar sig före övertygelse. 
 
En av svårigheterna med att följa händelseförloppet i fall 4 (Intern rapport) bestod 
i att försöka sammanfoga från varandra till synes fristående projekt, som delvis 
var integrerade i den ordinarie verksamheten och som pågick under flera år i sex 
organisationer av olika storlek och med olika kärnverksamheter, vilka samverkade 
i ett s.k. Utvecklingspartnerskap (Andersson, m.fl., 2005). I ett av delprojekten var 
syftet att ta tillvara erfarenheter från andra s.k. ”jämställdhetsprojekt” som genom-
förts under åren 1993 – 2005. Arbetet stöddes av en expertgrupp, vilket som redan 
framgått de båda följeforskarna ingick, vilket resulterade i en rapport (Intern rap-
port) där resultatet kom att redovisas både i form av denna rapport samt en me-
todbok (Intern rapport). I flera andra av delprojekten genomfördes fallstudier (In-
tern rapporter). För ett av delprojekten blev huvudaktiviteten att framställa en bok 
som beskrev ett urval av framgångsrika företagsledare med funktionshinder och 
deras situation på arbetsmarknaden (Intern rapport). Ledarskapsprojektet bedrevs 
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som en integrerad del av redan pågående ledarskapsutbildningar och där jäm-
ställdhetsperspektivet hade en central plats (Intern rapport). På så sätt kunde resul-
tatet av den svåröverskådliga verksamhet som pågick i form av en rad enskilda 
redovisas under ett ”paraply” bestående av ett antal rapporter och böcker som 
hade det gemensamt att de beskrev olika aspekter av hur jämställdheten kan ta sig 
uttryck i arbetslivet.   
 
DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Syftet med detta paper har varit att diskutera följeforskarrollen i utvecklingspro-
jekt, d.v.s. hur denna kan formas och spelas. I rollen ligger bl.a. hur följeforskaren 
kan bidra med feed-back till projektledningen i form av analyser, begrepp och 
teorier som verktyg för att öka deras förståelse för pågående processer, men även 
för att göra analyser och tolkningar av skeenden som ökar projektledningens möj-
ligheter att intervenera i dessa. I rollen ligger också att spela en forskarroll som 
kan generera ny kunskap om förändringsprocesser och hur denna kan omsättas i 
konkret handling. Det handlar om två skilda processer, vilka är tät sammanlänka-
de med varandra. Följeforskarnas kontakter i de fyra redovisade fallen kom i hög 
grad att riktas mot dem som finns i de olika projektens ledningsfunktioner och det 
förekom endast sporadiska kontakter mot de bredare målgrupper som projekten 
avsåg att involvera och påverka. Att kontakterna i huvudsak riktades mot de le-
dande aktörerna kan dels förstås mot bakgrund av att det var till dessa som åter-
kopplingen skulle ske, men framför allt som en resursfråga. De medel som fanns 
anslagna för följeforskarna arbete utgjorde i samtliga fall endast en blygsam del 
av projektens totala budget. Samtidigt var följeforskarnas deltagande en förutsätt-
ning för att projekten skulle få medel för att kunna genomföras (NUTEK, 2008). 
Trots detta verkar följeforskarna ha varit välkomna, däremot hade de som ledde 
projekten inte några tydliga förväntningar på vad följeforskarna skulle kunna bi-
dra med.  
 
I tre av fallen utvecklades goda och ömsesidiga relationer som ledde fram till en 
förtroendefull samverkan. När följeforskarna i ett fall hamnade i konflikt med 
projektledningen kom den teoretiska tolkningsramen att bli ett instrument utifrån 
vilken följeforskarna argumenterade för sin ståndpunkt (House, 1994; Karlsson, 
1995). Denna tolkning vann emellertid aldrig något gillande hos huvudprojektle-
daren, vilket gjorde det omöjligt att utveckla en förtroendefull samverkan (se t.ex. 
Mulinari, 1994; von Schantz Lundgren, 2008). Detta indikerar att det är av bety-
delse att följeforskaren arbetar med att etablera nära kontakt med flera personer i 
projektets ledning. Att de ansvariga för eller operativt aktiva inom ett utveck-
lingsprojekt inte ansluter sig till följeforskarnas feed-back kan antigen skapa sti-
mulerande diskussioner som kan leda fram till att nya alternativ utvecklas, eller 
alternativ att det uppstår en konfliktfylld situation som inverkar negativt på följe-
forskarens möjligheter att återkoppla sina iakttagelser och analyser till projektled-
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ningen. Hur sådana situationer hanteras beror sannolikt på hur de personliga rela-
tionerna byggs upp (Bolman & Deal, 2005). Här döljer sig en bakomliggande frå-
ga som bottnar i vem som har tolkningsföreträde i dessa olika processer. När det 
gäller vad som skall göras på en strategisk och en operativ nivå framstår det som 
självklart att det är projektledningen som har tolkningsföreträde och när det gäller 
att beskriva och analysera vad som sker att detta finns hos följeforskaren. Om 
detta säger Andersson m.fl. (2005) att: 

 
forskarna ansvarar inte för att driva utvecklingen framåt, däremot för att 
stötta utvecklingen – bland annat genom att synliggöra och kritiskt granska 
det som hände i nära dialog med de berörda. Att använda forskning som 
processtöd är dock inte oproblematiskt: Vad händer om forskaren lyfter 
fram kritik som partnerskapet inte vill ta till sig? I […] ledde initial kritik 
[…] till upprörda känslor. Därmed begränsades forskningen fortsättnings-
vis till att stötta det som redan hände inom givna ramar, snarare än att ge-
nom ett kritiskt förhållningssätt bidra till helt nya tankar kring verksamhet 
och organisation. (Andersson m.fl., 2005:43-44)  

 
I två av fallen kunde följeforskarna ge återkoppling med ett sådant innehåll att 
detta kom att få betydelse för hur projektledningen kunde påverka händelseför-
loppet. I de två andra fallen var följeforskarnas återkoppling mindre betydelsefull. 
I det ena fallet var projektet strikt organiserat och de ursprungliga planerna följdes 
i stort sett helt och hållet. I det andra fallet var den huvudsakliga orsaken att vare 
sig projektledningen, eller följeforskarna förmådde att överblicka vad som skedde 
i de olika delprojekt som genomfördes i de löst kopplade organisationer som in-
gick i ett projekt. Projektet var alltför vagt beskrivet för att det skulle kunna fun-
gera som en mikro-värld (Senge, 1995). Att ge feed-back handlar inte bara om att 
detta sker inom systemets ramar, single-loop learning (Argyris & Schön, 1995), 
d.v.s. att lärandet sker inom givna ramar. Det handlar i hög grad om att frigöra sig 
från detta och se de problem som finns med helt nya ögon, double-loop learning, 
d.v.s. att ompröva de gör givettagna förutsättningarna. 
 
De moment där följeforskarna kunde spela den viktigaste rollen var att dokumen-
tera och i efterhand analysera delar av vad som skedde i de olika projekten och 
med hjälp av teoretiska modeller och tolka en del av förloppet i de processer som 
ägde rum (House, 1994; Karlsson, 1995). I förhållande till den relativt omfattande 
verksamhet som bedrevs i de olika projekten var följeforskarnas närvaro, p.g.a. 
begränsade resurser, alltför sporadisk för att kunna samla in tillräckligt med in-
formation om de processer som initierades. I det avseendet var dessa alltför kom-
plexa och svårfångade (Senge, 1995). Endast i några fall genomfördes intervjuer, 
eller enkätundersökningar med personer utanför projektets ledande aktörer eller 
att följeforskarna var närvarande vid de aktiviteter som projektet arrangerade. 
Därigenom blev det också svårt att se effekter av projektet bortom kvantitativa 
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resultatmått, genomförda aktiviteter o.s.v. I några fall var det möjligt att fånga 
enskilda individers berättelser om hur just de hade påverkats av projektets verk-
samhet. Om detta kom att påverka deras värderingar och deras handlingar i varda-
gen var det i de flesta fall svårt att dra några slutsatser om och i ännu högre grad 
att dra några slutsatser om vilka de långsiktiga effekterna skulle tänkas bli. Simon 
(1945) lyfter t.ex. genom begreppet administrative man fram att individer har en 
tendens att välja det första tillfredsställande alternativ som visar sig. Till problem-
bilden kan också läggas Senges (1995) begrepp dynamisk komplexitet som inne-
bär att åtgärder får olika effekt på kort respektive lång sikt. Till detta kan man 
lägga en av komplexitetsteorins utgångspunkter som innebär att endast en del av 
det som försiggår inom en organisation kan kontrolleras, och än mindre vad som 
sker utom en organisation (se t.ex. Stacy, 1993; Stacy, 1996; Stacy, 2007; Stacey 
& Griffin, 2006; Bolman & Deal, 2005). 
 
Slutsatser 
Följeforskning erbjuder möjligheter till studier av komplexa situationer i autentis-
ka miljöer, mikrovärldar (Senge, 1995). En förutsättning för att detta ska kunna bli 
framgångsrikt förefaller dock vara att följeforskarens medverkan inte bara sker i 
marginalen. I denna mikro-värld formas följeforskarens roll i relation till upp-
dragsgivaren och projektens ledning. Hur detta relationsskapande lyckas påverkar 
förutsättningarna för följeforskaren att ge en sådan återkoppling att det ger pro-
jektledningen en möjlighet att intervenera i händelseförloppet. Ett problem är 
emellertid att den feed-back som följeforskaren kan ge kommer långt efter det att 
projektledarna har vidtagit konkreta åtgärder baserad på dennes egna observatio-
ner. Det är således projektledningen som har kontroll över vad som sker konkret i 
det kortsiktiga perspektivet, medan följeforskaren har möjlighet att beskriva de 
långsiktiga förändringsförloppen.  
 
De rapporter som de olika projekten genererade verifierade således mycket av det 
som redan var känt från tidigare utvärderings- och följeforskning (Sahlin, 1996), 
t.ex. att det är svårt att läsa av vilka effekter dessa projekt har, men också att iden-
tifiera faktorer som kunde förklara de uppkomna resultaten. En rimlig förklaring 
är att dessa projekt genomförs i komplexa sammanhang (Stacy, 1993; 1996; 2007; 
Stacey & Griffin, 2006), med en därtill hörande svårhanterad dynamisk komplexi-
tet (Senge, 1995).  
 
Följeforskarens väsentligaste bidrag blir därför att dokumentera och utifrån detta 
analysera och utveckla ny kunskap om vilka faktorer som påverkar skeendet i 
förändringsprocesser. Resultatet kan t.ex. avläsas i nya eller utvecklade begrepp, 
modeller och teorier som kan tjäna som verktyg för att utveckla strategier för att 
styra projektet, men även för framtida utvecklingsarbete och som på ett praktiskt 
plan kan användas i utvecklingsprojekt (se t.ex. Schein, 2006). Från dessa ut-
gångspunkter är det rimligt att argumentera för att följeforskning som företeelse 
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kan spela en, om än i varierad grad, roll för att stödja pågående förändringsproces-
ser samtidigt som ny kunskap om förändringsprocesser kan vinnas, men fortfa-
rande kvarstår att följeforskningen och följeforskarrollen behöver problematiseras 
för att kunna utvecklas vidare.  
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