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INTROUDKTION 
Inom EU har det för programperioden år 2007 – 2013 beslutats att projekt som 
finansieras av unionens strukturfonder följas upp och utvärderas genom så kallad 
on-going evaluation (NUTEK, 2008), i Sverige ofta benämnd som följeforskning1. 
Andra begrepp som används i sammanhanget är lärande utvärdering (Svensson, 
m.fl., 2009), processtödjande utvärdering samt formativ och summativ utvärde-
ring (se t.ex. Franke-Wikberg & Lundgren, 1990). En utvärdering blickar tillbaka 
och bedömer det som är eller varit för att ge vägledning framåt (Vedung, 2001), 
men även ta reda på om en viss åtgärd gör någon skillnad samt att resultatet blir 
praktiskt användbart (Karlsson, 1999). Syftet med följeforskning kan sägas vara 
trefaldigt (NUTEK, 2008), nämligen att löpande ge återkoppling, att bidra till ett 
systematiskt lärande och kunskapsuppbyggnad samt att återföra resultat och erfa-
renheter som kan bidra till ”bättre” lösningar i praktiken i form av kunskapssprid-
ning. Det förefaller knappast möjligt att dra en tydlig gräns mellan summativ ut-
värdering och följeforskning. Frågan om skillnaden i huvudsak är semantisk? 
 
Följeforskning uppfattas från en del håll att kunna ge nya möjligheter att bidra till 
att utveckla både teorier om utvecklingsprojekt, såväl som att bidra till en förbätt-
rad praktik. Samtidigt hörs kritiska röster som framhåller följeforskningens kon-
trollerande funktion och risker för att det begränsar ett innovativt tänkande.  
 
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 återkoppling för att öka projektens chanser att kunna nå uppsatta mål? 
c) bidra till en kunskapsutveckling om förändringsprocesser? 

 
Fyra projekt, där vi själva medverkat som följeforskare, används tillsammans med 
våra gemensamma erfarenhetsbaserade kunskaper för att elaborera studiens fråge-
ställningar och ge tentativa svar. Avsikten är att dessa skall kunna utvecklas 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 oli-
ka innehåll, karaktär och uppnådda effekter. Däremot gör vi förstås inga anspråk 
på att dessa i något avseende skall kunna betraktas som representativa för utveck-
lingsprojekt i allmänhet. 

                                                           
1 Det här paper är en förkortad och delvis bearbetad version av ett paper som presenterades på 
konferensen HSS09 i Luleå i juni 2009 (Ahnberg, Lundgren, Messing, von Schantz Lundgren, 
2009). 
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Några teoretiska utgångspunkter 
Frågor som samhällsrelevans, nytta och användning är viktiga i följeforskningen, 
liksom följeforskarens roll. När försök görs att sammanfatta vad en hel rad följe-
forskningsrapporter har kommit fram till, d.v.s. metaanalyser, blir bidraget till 
forskningen tydligt. Poängen är att dra fram det generella ur enskilda studier och 
inordna 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. Vedung pekar på att det långsiktiga kunskapsbyggan-
det borde beaktas i högre grad och att det vore värdefullt om den studerade verk-
samheten betraktas som ett fall som representerar något generellt. Denna generali-
seringsambition skulle understödja kunskapstillväxt och stimulera verksamhetsin-
tressenter till att ge en djupare förståelse av pågående förändringsprocesser i pro-
jekt (Vedung, 2001).  
 
Det ligger i sakens natur att de miljöer som skapas i utvecklingsprojekt samtidigt 
utgör s.k. mikrovärldar (Senge, 1995), där systematiskt initierade organisatoriska 
förändringsprocesser kan studeras och korrigeras samtidigt som de äger rum. Des-
sa mikrovärldar är autentiska, d.v.s. de representerar strävanden till att åstadkom-
ma organisatoriska förändringar i praktiskt pågående verksamhet. 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) 

 
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. (Brulin, 2008:11) 

 
Följeforskningen innehåller en möjlighet genom följeforskarens kontinuerliga 
närvaro att både kunna bli en katalysator för förändring och samtidigt bidra till en 
kunskapsuppbyggnad om förändringsprocessers utveckling över tid (se figur 1).  
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Figur 1. Samverkan forskning – praktik. (Ellström, föreläsning vid konferensen 
HSS09 i Luleå i juni 2009). 
 
Resultatet kan både fungera som beslutsunderlag och att bidra till förståelse av 
fundamentala 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 kunskaps-
massan. Samtidigt ger den bakgrundsinformation och upplysning i konkreta be-
slutssituationer.  
 
Följeforskaren förväntas komma med uppfattningar om verksamheten, både under 
pågående process och i kunskapsutvecklande syfte. 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 problema-
tik som rör att i ett långvarigt engagemang i ett projekt kommer följeforskaren och 
(delar av) personalen i den aktuella verksamheten att lära känna varandra, mer 
eller mindre väl, vilket också påverkar hur information emellan parterna kommer 
att ges, tas emot och tolkas (Mulinari, 1994; von Schantz Lundgren, 2008).  
 
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 (Stacey, 1993; 1996; 2007; Stacey & Griffin, 2006; 
von Schantz Lundgren, 2008). 
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ERFARENHETER FRÅN FYRA FALLSTUDIER 
Resultatet redovisas inledningsvis med en kortfattad beskrivning av de fyra fallen. 
Därefter beskrivs och analyseras: a) hur följeforskarna kunde skapa och spela sina 
roller i dessa fall, b) i vilken mån de lyckades medverka till att deras iakttagelser 
och analyser gav en löpande återkoppling som kunde öka möjligheterna för pro-
jekten att nå uppsatta 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. 
 
Fall 2. Industrisamverkan 

Projektet Industrisamverkan benämns som ett s.k. initiativ2, 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. 
 
Fall 3. Projektet Kvinnors entreprenörskap  

Projektet Kvinnors entreprenörskap syftade till att stödja kvinnor att etablera före-
tag. Ett ytterligare syfte med projektet var att utveckla metoder som kunde använ-
das på ”bred front” inom entreprenörskap, jämställdhet och integration. Projektet 
startade 2006 och pågick till utgången av 2008. Verksamheten byggde vidare på 
erfarenheter från två tidigare projekt som genomfördes åren 1994 – 2002 och 
2003 – 2005.  
 
Fall 4. Jämställdhetsprojektet 

Jämställdhetsprojektet syftade till att sammanföra kunskap om jämställdhet och 
diskriminering för vardagsbruk i arbetslivet. En bärande tanke var att skapa en 
kunskapsuppbyggnad inom detta område och att sedan sprida denna i en vidare 
krets för att bidra till att motverka ojämlikhet och diskriminering på arbetsmark-
naden. Projektet var uppdelat i två huvudbeståndsdelar. Den ena utgjordes av en 
kartläggning och analys av projekt vars syfte var att förändra den könsuppdelade 
arbetsmarknaden. Den andra delen utgjordes av sex delprojekt som avsåg att ut-
veckla metoder för ökad jämställdhet och minskad diskriminering i arbetslivet.  
 
                                                           
2 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. 
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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.  
 
Hur skapade och spelade följeforskarna sin roll i de fyra fallen? 
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 (vad som här benämndes committment).  
 
I de fyra fallen kan urskiljas att följeforskarrollen innehåller en rad olika uppgif-
ter. En återkommande uppgift var att beskriva förlopp i projektens utveckling (fall 
1,3,4). Följeforskningen innehöll i samtliga fall kunskapsförmedling från relevant 
forskning och andra utvecklingsarbeten och funktionen att vara bollplank till pro-
jekt- eller processledaren. Ytterligare en uppgift var att formulera eller beskriva 
situationer eller någon speciell aspekt inom projektets verksamhet (fall 1,3,4). 
Återkommande var också att urskilja, tolka och värdera effekter av projektets ak-
tiviteter (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.  
 
Följeforskarens möjligheter att ge återkoppling för att öka projektens chan-
ser att kunna nå uppsatta mål  
En annan frågeställning var att analysera om följeforskaren kunde ge sådan åter-
koppling att projektens möjligheter att nå uppsatta mål ökade. Detta ska ses i lju-
set av att följeforskningen och den information den ger blott är en av många fakto-
rer som påverkar händelseutvecklingen. Oftast handlar det om att formulera möj-
ligheter, snarare än att göra ett val mellan tydliga alternativ.  
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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 som formats på fabriken. 
Denna grupp markerade att ansvaret för att agera utifrån den information som 
gavs låg på dem. Under genomförandeskedet kunde inte följeforskarna se om eller 
hur informationen användes. Det snabba förloppet i processerna var troligtvis en 
förklaring. Vid de återföringsmöten som ägde rum förmedlade styrguppen att in-
formationen varit nyttig och användbar. I backspegeln kunde följeforskarna notera 
vissa skeenden där en återkoppling bidragit till att påverka förändringsprocessen 
riktning.  
 
Från fall 2, Industrisamverkan, förmedlas en illustrativ berättelse om en process 
där aktörernas bild av verksamhetsfältet, branschen, förändrats genom iakttagelser 
som gjorts i följeforskningen. Projektet verkar inom industrier lokaliserade inom 
ett geografiskt avgränsat område. Följeforskningen genomförde en s.k. funktions-
analys av branschen (Bergek et.al., 2008). I samband med genomförandet och i 
återföringen av analysen påvisades möjligheten att sortera branschen och dess 
företag up- respektive downstream i förhållande till dess råvaruproducenter. Den-
na sorteringstanke togs upp i processen och har använts för att beskriva och for-
mulera frågeställningar och handlingsalternativ för arbetet. Genom att sortera på 
ett annorlunda sätt tydliggjordes andra frågeställningar och problem med relevans 
för branschen och dess företag. Följeforskningen hade i detta exempel effekter på 
den strategiska nivån. 
 
I det tredje fallet, Kvinnors entreprenörskap, var det ett projekt som byggde vidare 
på två tidigare projekt med ett likartat innehåll, som pågått sedan 1994. Projektle-
daren var mycket erfaren i sin roll och åtnjöt även ett stort förtroende bland de 
övriga aktörerna i projektet. Flera av projektets nyckelaktörer hade dessutom varit 
verksamma i de tidigare genomförda projekten. På ytan verkade det som att det 
var stora och svårfångade verksamhetsfält som kvinnors entreprenörskap, jäm-
ställdhet som fokuserades, men i realiteten var projektet tydligt strukturerat till 
bestämda och väldefinierade aktiviteter inom dessa områden. Därmed kom följe-
forskarens roll att närmast bli bekräftande vad gäller hur projektet genomfördes i 
relation till dess mål. De återkopplingar som skedde muntligt och via s.k. ögon-
blicksbilder 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 skedde 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 



7 
 

aktiviteter samordnades med organisationernas ordinarie verksamheter medan 
t.ex. konferenser och seminarier genomfördes fristående. Följeforskarnas åter-
kopplingar kunde framförallt avläsas i den rapport som arbetades fram och som 
innehöll ett teoriavsnitt om organisatoriska förändringsprocesser och en översikt-
lig genomgång av problematik som rörde de olika delteman som projekten inne-
höll. Rapporten innehöll även en beskrivning av delprojekten och vad de hade 
resulterat i samt en analys av dessa.  
 
I vilken utsträckning är det möjligt för en följeforskare att utveckla ny kun-
skap om förändringsprocesser? 
Kunskapsutveckling har olika betydelse beroende på i vilket sammanhang be-
greppet används. För forskaren handlar begreppet om utvecklingen och vetandet i 
forskningsfronten. För den operativt verksamme i ett utvecklingsprojekt står kun-
skapsutveckling oftast för att både nya och gamla kunskaper blir kända och för-
stådda av honom eller henne. De exempel på följeforskningens bidrag till kun-
skapsutvecklingen i de fyra fall som presenteras här inriktas på den senare bety-
delsen, d.v.s. hur kunskap blir känd i ett nytt sammanhang. Dessa vilar på följe-
forskarnas erfarenheter och egna bedömningar då de ser tillbaka på de genomför-
da uppdragen. 
 
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 av att ändra arbetsroller, arbetsformer och 
innehåll i arbetsuppgifter av ambivalens. Genom följeforskningen fick projektor-
ganisationen teoretiska modeller som ökade förståelsen för de förändringar de 
eftersträvade på både individ- och gruppnivå (Beer & Nohria, 2000). Förståelsen 
bidrog till att ytterligare aktiviteter gjordes för att stödja medarbetarna i de föränd-
ringsprocesser som i vissa fall rörde dem på ett djupt personligt plan. Följefors-
karnas beskrivningar och reflektioner av de olika aktiviteterna bekräftade och ny-
anserade fabriksledningens tankar om kompetensutveckling.  
 
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-
ligheten att förstå projektets 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. 
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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.  
 
En av svårigheterna med att följa händelseförloppet i fall 4 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. I flera av delprojekten genomför-
des fallstudier. På så sätt kunde resultatet av den svåröverskådliga verksamhet 
som pågick i form av en rad enskilda aktiviteter redovisas under ett ”paraply” be-
stående av ett antal rapporter och böcker som hade det gemensamt att de beskrev 
olika aspekter av hur jämställdheten kan ta sig uttryck i arbetslivet och möjliga 
vägar till förändringar.   
 
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 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 möjligheter 
att intervenera i dessa. I rollen ligger också att spela en forskarroll som kan gene-
rera ny kunskap om förändringsprocesser och hur denna kan omsättas i konkret 
handling. Det handlar om två skilda processer (Ellström, 2009), vilka är tätt sam-
manlänkade med varandra. Följeforskarnas kontakter i de fyra redovisade fallen 
kom i hög grad att riktas mot dem som fanns i de olika projektens ledningsfunk-
tioner och det förekom endast sporadiska kontakter mot de bredare målgrupper 
som projekten avsåg att involvera och påverka. Att kontakterna i huvudsak rikta-
des mot de ledande aktörerna kan dels förstås mot bakgrund av att det var till des-
sa som återkopplingen skulle ske, men framför allt som en resursfråga. De medel 
som fanns anslagna för följeforskarnas arbete utgjorde i samtliga fall endast en 
blygsam del av projektens totala budget. Samtidigt var följeforskarnas deltagande 
en förutsättning för att projekten skulle få medel för att kunna genomföras (NU-
TEK, 2008). Trots detta verkar följeforskarna ha varit välkomna, däremot hade de 
som ledde projekten inte några tydliga förväntningar på vad följeforskarna skulle 
kunna bidra med.  
 
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. 
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 
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med hjälp av teoretiska modeller och tolka en del av förloppet i de processer som 
ägde rum (House, 1994; Karlsson, 1995). I ett fall var t.ex. projektet strikt organi-
serat och de ursprungliga planerna följdes i stort sett helt och hållet. I det andra 
fallet var den huvudsakliga orsaken att vare sig projektledningen, eller följefors-
karna, förmådde att överblicka vad som skedde i de olika delprojekt som genom-
fördes i de löst kopplade organisationer som ingick i ett projekt. Projektet var allt-
för vagt beskrivet för att det skulle kunna fungera 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 förutsättningar 
som tas för givna. Huruvida så skedde är svårt att uttala sig om, bl.a. på grund av 
att endast i några fall genomfördes intervjuer, eller enkätundersökningar med per-
soner 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 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 verksamhet. Om detta kom att påverka deras 
värderingar och deras handlingar i vardagen 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 tillfreds-
ställande alternativ som visar sig och därmed utesluts andra handlingsalternativ. 
Till problembilden kan också läggas Senges (1995) begrepp dynamisk komplexi-
tet som innebär att åtgärder får olika effekt på kort respektive lång sikt.  
 
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 forskaren kan ge, även inom följeforskning, ten-
derar att komma långt efter det att projektledarna har vidtagit konkreta åtgärder 
baserad på dennes egna observationer. Det är således projektledningen som har 
kontroll över vad som sker konkret i det kortsiktiga perspektivet, medan följefors-
karen 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-
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tifiera faktorer som kunde förklara de uppkomna resultaten. En rimlig förklaring 
är att dessa projekt genomförs i komplexa sammanhang (Stacey, 1993; 1996; 
2007; Stacey & Griffin, 2006), med en därtill hörande svårhanterad dynamisk 
komplexitet (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 projekt, men även för framtida utvecklingsarbete som på ett praktiskt plan 
kan användas i utvecklingsprojekt (se t.ex. Schein, 2006). Från dessa utgångs-
punkter är det rimligt att argumentera för att följeforskning som företeelse kan 
spela en, om än i varierad grad, roll för att stödja pågående förändringsprocesser 
samtidigt som ny kunskap om förändringsprocesser kan vinnas, men fortfarande 
kvarstår att följeforskningen och följeforskarrollen som interaktiv forskningsprak-
tik behöver problematiseras för att kunna utvecklas vidare.  
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