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Sammanfattning
I Europa satsas årligen hundratals miljoner Euro och miljarder kronor i Sverige på
olika program med tillhörande projekt. Dessa projekt och program är verktyg för att
skapa hållbarhet i utvecklingsarbete genom att lämna spår, lärande, i verksamheter
genom förbättrade strukturer och processer. För att skapa denna systematiska återkoppling som lärandet i ett projekt är starkt beroende av så är följeforskning ett redskap. Syftet med detta examensarbete är att analysera följeforskningen i projektet Grön
BoStad Stockholm vad avser Tillväxtverkets riktlinjer om följeforskning. Vidare har
studien som syfte att synliggöra de förutsättningar för lärande som skapas med hjälp
av följeforskning, utifrån valda lärandeteorier. För att undersöka det valda området har
deltagare i projektet Grön Bostad intervjuats och relevanta dokument insamlats.
Vidare har även två utomstående personer till projektet intervjuats, med avsikt att
skapa en bredare bild av vad andra utanför projektet anser om följe-forskningen och
bistå studien med en utomstående analys.
Resultatet visar att de flesta av Tillväxtverkets riktlinjer går att identifiera i det arbete
följeforskningen bedriver i projektet Grön BoStad Stockholm. Däremot uppfylls inte
ett av de huvudsakliga ändamålen med följeforskning när projektets resultat inte följs
upp. Vidare visar resultaten att följeforskningen i projektet följer den utvecklingsstödjande utvärderingsansatsen samt att den främsta förutsättningen för lärande bygger
på den sakkunskap och reflektion som följeforskningen bidrar med till
projektledningen. Majoriteten av projektdeltagarna anser inte att följeforskningen
bidragit med några förutsättningar för lärande, vilket kan bero att på att de ligger dolda
för de flesta deltagare. Av dessa orsaker bör därför ett större fokus riktas på de övriga
målgrupperna: delprojektledarna och styrgruppen.

Nyckelord: följeforskning, projekt, Grön BoStad Stockholm, organisatoriskt lärande,
utvärdering, löpande lärande utvärdering.
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Abstract
In Europe, hundreds of millions of Euro´s and billions of SEK are spent annually in
Sweden on various programs and related projects. These projects and programs are
tools for creating sustainability in development work by leaving a trace, knowledge,
on activities through improved structures and processes. In order to create this
systematic feedback, learning in a project is highly dependent on a tool. This tool is
on- going evaluation. The purpose of this thesis is to analyse the on - going evaluation
of the project Grön BoStad Stockholm, regarding the guidelines presented by the
Swedish Agency for Economic and Regional Growth (Tillväxtverket). Furthermore,
the study aims to emphasise the requirements for learning created through on - going
evaluation, with the help of selected theories. To investigate the chosen area,
participants in the project Grön BoStad Stockholm have been interviewed and relevant
documents have been gathered.
In addition, two external persons have been interviewed for the project, with the
intention of creating a broader picture of how others outside the project perceive ongoing evaluation and to provide the study with an external view.
The result shows that most of the guidelines presented by the Swedish Agency for
Economic and Regional Growth (Tillväxtverket) can be identified in the on-going
evaluation carried out in the project. However, one of the main purposes of on-going
evaluation is neglected when the results of the project are not followed up by the
evaluation. Furthermore, the results show that the on - going evaluation of the project
is carried out with a certain development - supportive approach, where the main
prerequisite for learning is based on the expertise and reflection that the on-going
evaluation contributes to the project management. The study showed that the majority
of the project participants do not consider that the on - going evaluation has contributed
to any learning prerequisite, which may be due to the fact that these conditions are
hidden from most participants. Therefore, a greater focus should be on the other target
groups: subprojects and steering group.
Keywords: on-going evaluation, project, Grön BoStad Stockholm, organizational
learning, evaluation.
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1 Introduktion
Följande avsnitt ger en bakgrund till studien och det förhållningssätt som valts för
begreppet följeforskning samt studiens syfte och frågeställningar. Vidare förklaras
även andra begrepp som kan vara obekanta för läsaren och en beskrivning ges
om studiens uppdragsgivare samt det projekt som ingår i studien.

1.1

Inledning

Med ändamålet att skapa ett innovativt, snabbväxande och kompetenskraftigt Europa
satsas årligen hundratals miljoner Euro i EU och miljarder kronor i Sverige på olika
program med tillhörande projekt (Brulin & Svensson, 2011). På lång sikt är avsikten
med dessa satsningar att utrusta Europa för nya utmaningar och tuffa miljökrav som
ställs (Brulin, 2013). Det är känt att det sker stora förändringar i den globala ekonomin,
naturresurserna på jorden har blivit allt mer begränsade och bör således användas på
ett mer ansvarsfullt sätt (Tillväxtverket, 2012), därför behövs det nya metoder kring
hur dessa problem ska hanteras. Enligt Tillväxtverket (2012) är det välstånd vi har idag
grundat på tidigare upptäckter. Men hur ska människan möta framtiden och de nya
utmaningarna som kräver ny kunskap? En annan fråga som är värd att lyfta fram är
enligt Brulin och Svensson (2011, s. 31) “hur långsiktig hållbarhet i utvecklingsarbete
kan uppnås med hjälp av program - och projektsatsningar?” Hållbar utveckling
skapas bland annat genom att projekt eller program sätter spår av sin verksamhet i
form av förbättrade strukturer och processer som andra kan lära av (Brulin &
Svensson, 2011). Att “sätta spår” innebär en påverkan, som skapas genom
erfarenhetsåterföring och kunskapsbildning. Genom att lära av gjorda erfarenheter
skapas möjligheter för projektdeltagarna att rätta till saker och veta att de är på rätt
spår. Dessutom bidrar det till ökad motivation för ett fortsatt arbete och kunskap om
de effekter som uppkommer av olika insatser (Svensson & Sjöberg, 2009). Det är på
detta sätt som utveckling skapas i form av innovationer och tillväxt, men även i en
större mängdmängd sysselsättning (Brulin & Svensson, 2011). Brulin och Svensson
(2011, s. 42) framhåller att “Hållbar utveckling handlar framför allt om en sak,
nämligen kunskapsbildning - att få människor att arbeta och samverka på ett bättre
sätt”. För att skapa denna systematiska återkoppling som lärandet i ett projekt är starkt
beroende av så är följeforskning ett redskap (Brulin, 2013; Brulin & Svensson, 2011).
Genom en närhet och kontinuitet mellan deltagare och utvärderare, löpande
återkoppling samt en gemensam analys och slutsatser som diskuteras skapas
möjligheter för projektet att förbättra sitt utvecklingsarbete och lärande (Svensson &
Sjöberg, 2009).
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1.1.1 Problematisering kring begreppet följeforskning
Begreppet följeforskning syftar till en utvärderingsansats som benämnts efter det
engelska begreppet on-going evaluation, som med en direkt översättning genererar
begreppet fortlöpande utvärdering (Ahnberg, 2010). Under studien har andra begrepp
som relaterar till följeforskning, dess ändamål och utförande noterats såsom löpande
lärande utvärdering, processtödjande utvärdering och löpande utvärdering. Enligt
Brulin och Jansson (2009) används och definieras begreppen olika beroende på
användaren, men även utifrån ett tidsperspektiv när begreppet används. Den statliga
myndigheten Tillväxtverket valde år 2016 att ändra begreppet följeforskning till
löpande utvärdering (Tillväxtverket, 2017a). Då den löpande utvärderingen i projekt
Grön BoStad Stockholm har upphandlats under den tidsperiod som Tillväxtverket
använt sig av begreppet följeforskning och benämns som följeforskning i projektet,
används även detta begrepp i denna studie. Vidare har de relaterade begreppen som
stötts på i artiklar, rapporter och litteratur tolkats som likställda till begreppet
följeforskning och använts på så sätt.

1.2

Syfte

Syftet med denna studie är att analysera följeforskningen i projektet GBS vad avser
Tillväxtverkets riktlinjer (se Bilaga 3) om följeforskning. Vidare har studien som syfte
att synliggöra de förutsättningar för lärande som skapas med hjälp av följeforskning
utifrån valda lärandeteorier.

1.2.1 Forskningsfrågor
1. Vilka av Tillväxtverkets riktlinjer kring följeforskning, kan urskiljas i

projektet GBS?
2. Vilka förutsättningar för lärande kan identifieras genom följeforskningen i
projektet GBS?
3. Hur uppfattar projektledningen, projektgruppen och styrgruppen i projektet
förutsättningarna för lärande genom följeforskning?

1.2.2 Avgränsningar
Denna studie avgränsas till den tid som fanns till förfogande. Vilket innebär att
följeforskningsuppdraget fortsätter i projektet GBS fram till juli 2019 och kan således
inte följas till avslut. Vidare begränsas studiens empiriska data till intervju av
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projektledning, projektgruppen och styrgruppen i projektet GBS, samt två
utomstående deltagare som beskrivs närmare i metodavsnittet.

1.3

Begrepp

ERUF: Den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har som målsättning att
förbättra den bristande balansen som existerar inom EUs regioner ur ekonomisk och
social synpunkt. De prioritetsområden som ERUF fokuserar på är “innovation och
forskning, digital agenda, stöd för små och medelstora företag samt en ekonomi med
låga koldioxidutsläpp”(Europeiska kommissionen, u.å.)
Tillväxtverket: Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet
som har fått i uppdrag av regeringen att “att främja hållbar näringslivsutveckling och
regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram”. Det är Tillväxtverket som
förvaltar ERUF i Sverige (Tillväxtverket, 2018).
ESF: Precis som ERUF, har Europeiska socialfonden (ESF) som målsättning att förbättra den bristande balansen som existerar inom EUs regioner ur ekonomisk och
social synpunkt, men fokuserar på sysselsättning och kompetensutveckling (Svenska
ESF- rådet, u.å.a).
Svenska ESF-rådet: En myndighet som grundades år 2000, under Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. Det är ESF-rådet som förvaltar Europeiska
socialfonden (Svenska ESF- rådet, u.å.b).
Lärande: Begreppet kan definieras på många olika sätt, men i denna studie ses lärande
som “förmågan för systemet och dess aktörer att ta till sig av redan vunna erfarenheter
och att utifrån dessa förändra och förbättra insatserna för en högre grad av
måluppfyllelse” (Tillväxtverket, 2009, s. 47). Begreppet beskrivs ytterligare i kapitel
3. Teoretiska perspektiv.
Hållbar utveckling: Ett begrepp som syftar till ”en utveckling som tillgodoser dagens

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina
behov” ur ekonomisk, social, kulturell och ekonomisk synpunkt (Finansdepartementet, 2000, s. 9).

1.4

Europeiska struktur- och investeringsfonder

Under programperioden 2014-2020 har EUs sammanhållningspolitik som
målsättning att resultera i “smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla”
(Övervakningskommittén, 2015, s. 3). Detta anses vara det övergripande ändamålet
för alla Europeiska struktur - och investeringsfonder. Strukturfonderna ska enligt
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Övervakningskommittén (2015) finansiera projekt som är av nyskapande karaktär, och
ska resultera i strukturomvandling och hållbar tillväxt i Europa.
I Sverige har den statliga myndigheten Tillväxtverket ansvaret för att fördela och
förvalta de finansieringsmedel som fås ur den europeiska regionala utvecklingsfonden, som uppdelas mellan åtta regionala strukturfondsprogram (Tillväxtverket,
2017b). Hur mycket pengar som går till var och en av de åtta regionerna i Sverige och
till vad pengarna ska gå till bestäms av den svenska regeringen och EU-kommissionen
(Tillväxtverket, 2017b). I denna programperiod, 2014 - 2020, fördelas ca åtta miljarder
kronor i Sverige till projekt som ska främja tillväxt och sysselsättning (Tillväxtverket,
2017b). Värdet av den kunskap och erfarenheter som erhålls både under projektets
gång och som sprids efter projektet avslutas, blir sålunda av stor vikt med tanke på att
resurserna ska användas effektivt. Övervakningskommittén (2015) betonar att ett
välfungerande system behövs för insamling av information, analys och spridning och
att det har stor betydelse för genomförandet av insatserna.

1.4.1 Från on - going evaluation till följeforskning
Den första april 2007 publicerades riktlinjer från EU - kommissionen vilka redogjorde
för hur utvärdering ska utföras inom strukturfonderna 2007 - 2013 (Jansson, 2013).
Dessa riktlinjer betonade för beslutsfattare att de bör begära en mer flexibel
utvärdering. Enligt Jansson (2013) skulle on - going evaluation vara en process vilken
innefattade flera utvärderingsaspekter, som syftade till att kontinuerligt följa
utförandet av program/projekt. Vidare skulle utvärderingen även ta hänsyn till
“omvärldsförändringar för att bättre förstå uppnådda resultat och möjligheter till
långsiktiga effekter” (Jansson, 2013, s. 7). Genom dessa riktlinjer skulle medlemsstaterna utforma sin utvärdering.
I Sverige ledde detta till att ESF - rådet och Tillväxtverket tillsammans arbetade med
att ta fram nya aspekter som skulle ingå i en utvärdering, som parallellt med att
kontinuerligt granska, även skulle stödja genomförandet av projekt och program.
Aspekter som skulle ingå är något som EU - kommissionen kallade för “kapacitetsbyggande” (av eng. capacity building); med andra ord, en gemensam kunskap som
ska genereras av dessa projekt/program. ESF - rådet och Tillväxtverket antog denna
utmaning genom att samarbeta med Linköpings universitet och andra forskare inom
utvärdering, som föreslog en kurs i utvärdering och att en lärobok skulle utarbetas
(Jansson, 2013). Tillväxtverket och ESF - rådet hade olika åsikter om var tonvikten
skulle läggas. Tillväxtverket och ERUF ville framhålla vikten av generell kunskap och
public debate, vilken lägger tyngd på högre krav på forskning. Detta ledde till att “ongoing evaluation” översattes till följeforskning. ESF - rådet underströk vikten av
lärande, och gav det benämningen lärande utvärdering (Jansson, 2013).
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1.5

Följeforskningens definition

Enlig Ellström (2009) definieras följeforskning på följande sätt:
1. Följeforskning är en utvärdering som utförs löpande under ett projekts

genomförande. Ändamålet med följeforskningen är att dokumentera projektets
process och bidra med förbättringsförslag om de insatser som bedrivs i
projektet. Följeforskning kan tolkas till att ha huvudsakligen en formativ
funktion.
2. I ett samspel mellan följeforskare och berörda utformas och genomförs följe-

forskningsuppdraget, med en tydlig fördelning av arbetsuppgifter mellan
följeforskare och ansvariga för projektet.
3. Följeforskningen ska utföras som en cyklisk process som innefattar data-

insamling och analys samt gemensamma diskussionsseminarier där tolkning
och validering av resultat och feedback ligger i fokus.
4. Slutligen ska följeforskningen bidra till lärande individuellt men även för

projektet som helhet, utveckla kunskap om projektet angående dess resultat,
effekter och aktiviteter ur ett vetenskapligt hållbart synsätt samt bidra med
underlag om projektet som kan användas i den offentliga debatten, lärande och
opinionsbildning.
I en tolkning av Brulin och Svenssons (2010) betonas även närhet, kontinuerlig återkoppling och att följeforskningen ska vara av direkt nytta för berörda. Följeforskning
är, trots en antydan i begreppet, inte traditionell forskning utan en utvärderingstyp som
skiljer sig från traditionell utvärdering. Vid traditionell forskning och utvärdering har
utvärderaren/forskaren en viss distans mot det som ska undersökas eller utvärderas
vilket skiljer sig från följeforskning där en av huvuduppgifterna är att fortlöpande
återkoppla till projektets ansvariga (Brulin & Jansson, 2009).
Enligt följeforskningens definition kan dock följeforskning tolkas som en utvärdering
som bedrivs med en etnografisk forskningsansats. Enligt Denscombe (2014, s. 91)
betyder etnografi “en beskrivning av människor eller kulturer”. Den etnografiska
ansatsen grundar sig i den socialantropologiska begreppsbestämningen och utmärks
av bland annat dessa aspekter:
•

Den kräver att forskaren tillbringar avsevärd tid på fältet bland de människor
vars liv och kultur man studerar. Etnografen måste snarare själv delta i
livsföringen än studera den från en objektiv position.

•

Rutinmässiga och normala aspekter av vardagslivet betraktas som viktiga
forskningsdata.

•

Till skillnad från forskarens analys av situationen, är etnografen i regel mer
intresserad av att ta reda på hur medlemmarna av den studerade
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gruppen/kulturen förstår saker, den mening de tillskriver händelser, det sätt
varpå de uppfattar sin verklighet.
•

Etnografer föredrar i regel ett holistiskt tillvägagångssätt som lägger vikt vid
processer, relationer, samband och ömsesidiga beroende mellan delarna.
(Denscombe, 2014, s. 91-92)

Denscombe (2014) lyfter fram olika fördelar med denna ansats. En av dessa är det
holistiska tillvägagångssättet, vilken öppnar upp för att binda saker till sin kontext
istället för att “isolera specifika enskilda aspekter” (Denscombe, 2014, s. 105). En
ytterligare fördel med denna ansats är just det faktum att det lyfter fram och undersöker “aktörernas uppfattning”, vilket ger möjlighet till att se saker ur deras
perspektiv (Denscombe, 2014).

1.6

Grön BoStad Stockholm

Följeforskningen som undersökts i denna studie ingår i projektet Grön BoStad
Stockholm (GBS). Projektet är ett samverkansprojekt mellan KTH, som även är
projektets ägare, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sustainable innovation och
Länsstyrelsen Stockholm (Grön BoStad, 2016). Visionen med projektet är att:
”forma sektorsövergripande samverkan inom quadruple helix med målen
att skapa tillväxt i små- och medelstora företag (SME) och att bidra aktivt
till en regional koldioxidsnål ekonomi samt minskad segregation. Genom
att röja hinder för SME, lyfta fram exempel, stärka processer och bygga
kunskap kommer Grön BoStad påverka den enorma kraftsamlingen inom
bostadssektorn och därmed bidra till en långsiktig, koldioxidsnål och
hållbar stadsutveckling” (Klimatsynk, 2016).
Projektet startade hösten 2016 och förväntas pågå fram till sommaren 2019, med en
total budget på cirka 62,6 miljoner kronor som finansieras genom ERUF (Grön
BoStad, 2016; Grön Bostad Stockholm, u.å.). Projektet är uppdelat i delprojekt, även
kallat Work Package (sv. arbetspaket) som förkortas till WP (Grön BoStad, 2016). I
tabell 1 nedan ges en beskrivning om de olika WP: na i projektet.
Tabell 1: Beskrivning av alla WP (Grön BoStad, 2016).
WP nr
Benämning
Aktivitet
WP 1
Projektledning
Planera, styra och leda
projektet
WP 2

Kommunikation

Aktör
KTH

Extern kommunikation KTH
och resultatspridning
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IVL Svenska
Miljöinstitutet

WP 3

Testbäddar

Skapa och synliggöra
testbäddar för
miljötekniska företag
som arbetar inom
bostadssektorn

WP 4

Upphandling

Sustainable
Öka tryggheten och
innovation
förenkla
upphandlingsprocessen
för SME:er

WP 5

Arenan

Skapa en mötesplats
för olika aktörer att
diskutera och sprida
kunskap om
bostadssektorn

Länsstyrelsen
Stockholm

WP 6

Kunskap

Överföra kunskap till
SME:er, kritiskt
analysera och bidra
med akademisk
kompetens till
projektet.

KTH

WP 7

Följeforskning

Utvärdering och
lärande

Ecoloop AB

1.6.1 Ecoloop AB
Ecoloop AB är ett personalägt aktiebolag som arbetar främst med utveckling inom
samhällsbyggnad. Enligt Ecoloop (u.å.) hemsida presenterar företaget sin verksamhetsidé som följande:
“skapa nytta och lärande genom att driva utvecklingsresor som en serie
aktiviteter i syfte att effektivisera resurshanteringen i samhällets försörjningssystem tillsammans med nyckelaktörer från flera sammanhang.
Inledningsvis klargör vi stora och små utmaningar för att sedan testa och
demonstrera värdebärande lösningar och skala upp för en bredare
användning. Vår affärsidé är att tillhandahålla nya tjänster och lösningar
i området mellan forskning och praktisk tillämpning. Våra tjänster
innefattar forskningsstöd, tjänsteutveckling och strategisk rådgivning”.
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I projektet GBS har Ecoloop AB, som tidigare nämnt, upphandlats av KTH för att leda
följeforskningen. Ecoloop AB har upphandlats att utföra följeforskningen under
perioden 2017-01-01 till och med 2019-07-31. Detta innebär alltså att följeforskningen kom in ca sex månader efter projektstart. Budgeten för följeforskningen
ligger ca 1,2 miljoner kronor, vilket motsvarar ca två procent av total budgeten av
GBS. På projektets hemsida beskrivs följeforskningen på följande sätt:
“En viktig utgångspunkt för följeforskning är därmed ambitionen att både
vara till praktisk nytta i det praktiska genomförandet av program och
projekt och samtidigt bidra till en långsiktig teoriutveckling som inte ryms
i tidigare utvärderingsmodeller. Genom den dialektik som kan etableras
mellan uppföljning/utvärdering och strävan efter kunskapsbildning kan
följeforskningen i vissa fall även få ett direkt inflytande på genomförandet
av pågående program- eller projekt. En viktig utmaning för följeforskning
är att balansera mellan en oberoende uppföljning och utvärdering av
pågående verksamhet och de forskningsorienterade aktiviteter som kan
bidra till att ny kunskap tas fram.” (Grön BoStad Stockholm, u.å.).
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2 Tidigare forskning
I detta avsnitts presenteras tidigare forskning som berör följeforskning som fenomen.

2.1

Femte generationens utvärdering - följeforskning

Jerkedal (2010) beskriver Guba och Lincoln (1989, i Jerkedal 2010) som
utvärderingsforskare med en syn på utvecklingen av utvärderingsområdet som en
process där fyra olika generationer utvecklat sin syn på utvärdering. I en tolkning av
Brulin, Sjöberg och Svensson (2009) definieras den första generationen utifrån sitt
huvudsakliga fokus på mätningar, testningar och identifieringar av resultat. I den andra
generationen utvärderingar lyftes framtidsperspektiv upp, där utvärderare arbetade
med att ge prognoser om projektet eller programmets framtida måluppfyllelse.
Oberoende helhetsgranskningar och ifrågasättande av mål i projekt/ program är enligt
Brulin et al. (2009), karakteristiskt för den tredje generationens utvärderingar. I den
sista, och fjärde, generationen utvecklades utvärderarens roll till att även skapa samsyn
i projektet och öka förståelse, då fler intressenter involveras i projekt och program. I
sin artikel presenterar Brulin et al. (2009) även en fortsättning av Guba och Lincolns
fyra generationer på utvärdering, nämligen en femte generationens utvärdering. I den
femte generationen skapas möjligheten för följeforskning att vara till praktisk nytta
och en bidragande roll till kritisk forskning. Den huvudsakliga uppgiften i den femte
generationen är “att fortlöpande, kritiskt och konstruktivt utvärdera stora projekt och
program för kontinuerliga förbättringar, men också i relation till de övergripande
målen som gäller för den projektbaserade regionala utvecklingspolitiken” (Brulin et
al. 2009, s. 71). Vidare skriver författarna att fokus bör ligga på lärande för individer,
organisationer, inom projektet och mellan andra projekt samt att analysera insatser i
projektet som bidrar till utveckling ur ett hållbart perspektiv. Vidare bör effekten av
utvärderingen vara att kunskap och resultat tillämpas på framtida projekt eller
program, vilket på så sätt blir en del av strategisk påverkan enligt författarna.
Avslutningsvis menar Brulin et al. (2009, s. 71) att “målet för den femte generationens
utvärderingar är med andra ord en gemensam kunskapsbildning för regional tillväxt
och hållbar utveckling”.

2.2

Följeforskningen ur praktisk synvinkel

I en artikel av Ahnberg, Lundberg, Messing & Lundgren (2009) beskrivs erfarenheter
från fyra fallstudier av följeforskning. I analysen av de fyra fallstudierna var en
gemensam nämnare att följeforskare och uppdragsgivare haft en dialog inledningsvis
om arbetet för att underrätta sig om förväntningar angående den roll följeforskaren
skulle spela i projektet, vad som var “möjligt, lämpligt, tillåtet och riskabelt i arbetet”
(Ahnberg et al. 2010, s. 60) men även diskussioner om projektets mål. Vilka roller som
följeforskarna sedan spelat skiljer sig åt i de olika fallstudierna. I två av fallen har ett
huvudsakligt fokus legat på att stödja, störa och främja projektets utveckling och
lärande med ett mindre fokus på dokumentation. I de andra två fallen har man
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fokuserat mer på analyser och sammanställningar med hjälp av teoretiska
utgångspunkter och mindre på processtöd (Ahnberg et al. 2010).
Trots att följeforskningsarbetet haft olika inriktningar har man i alla fyra fall arbetat med att
värdera och tolka de effekter som uppkommit av de olika projektens aktiviteter och förlopp
samt att agera som ett bollplank för projektledarna. Vidare har kunskapsförmedling varit ett
gemensamt innehåll i de olika fallstudierna, med fokus på andra utvecklingsarbeten och
relevant forskning. När det kommer till att återkoppla följeforskningens upptäckter till
projektet har detta skett muntligt som väl skriftligt i alla fallstudierna, där ledningen eller
styrgruppen fått feedback i första hand. Följeforskarna i de olika fallstudierna har arbetat med
att utveckla ny kunskap om förändringsprocesser på olika sätt till exempel genom att använda
sig av teoretiska analysmodeller för att kartlägga funktionerna i projektet eller tolkningar av
effekter utifrån andra perspektiv såsom attityder och värderingar. Den slutsats Ahnberg et al.
(2010) drar av sina fallstudier är att följeforskningens framgång ligger i den roll som formas
av relationen mellan följeforskaren och projektets ledning. Det är enligt Ahnberg et al. (2010)
just relationen som påverkar förutsättningarna för återkoppling och aktiv medverkan.

2.3

Följeforskningens nytta

Januari 2011 släpptes en lägesrapport av Tillväxtverket (2011) med avsikten att spegla hur
följeforskningen i projekt fungerat fram tills dess. Rapporten grundar sig på data som samlats
in genom enkäter som skickats ut till 115 projektledare och 105 följeforskare, men som även
har inhämtat information från cirka 40 följeforskningsrapporter (Tillväxtverket, 2011). I
undersökningen framkom det att följeforskningen haft en påverkan för utvecklingen av de
projekt de ingått i, enligt tillfrågade projektledare, om än i varierande grad. Vidare ansåg 72 %
av de tillfrågade projektledarna att följeforskningen varit ett stöd i arbetet med projektet. I
rapporten framgår det att majoriteten av följeforskarna i studien ansåg att det funnits
tillfredsställande förutsättningar för att genomföra uppdragen i projektet och att det inte funnits
några problem med att ta på sig rollen som oberoende utvärderare och samtidigt vara ett
processtöd.
Däremot betonar Tillväxtverket (2011) att det återstår för viktiga aktörer att förbättra
definitionen och beställningar av följeforskningsuppdraget för att förstå nyttan i följeforskning
och skapa en kultur för följeforskningen som inviger ett lärande på ett ömsesidigt sätt för alla
aktörer. Man rekommenderar även att följeforskare involverar styrgrupper och projektägare i
större grad vid rapportering, för att minska på risken av en konfliktfylld situation som kan
uppkomma genomen tvådelade rollen följeforskare har. Tillväxtverket (2011) presenterar
utvecklade former för lärande som en viktig utmaning angående följeforskning och menar att
en större nytta i den regionala tillväxtpolitiken ligger i att samordna insatser för lärande och
följeforskning. Enligt Tillväxtverket (2011, s. 7) handlar det om “att skapa en utvärderingskultur som främjar erfarenhetsåterföring och kunskapsbildning som kommer till användning
under insatsernas genomförande och vid initiering av nya projekt”.
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3 Teoretiska perspektiv
I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverket som kommer att utgöra grunden
för analysen av den empiri som samlas in. Teorierna är utvalda för att besvara
studiens frågeställningar och uppfylla studiens syfte.

3.1

Den utvecklingsstödjande utvärderingsmodellen

Enligt Brulin och Svensson (2014) visar deras forskning att utvecklingsprocesser bör
ses som öppna och oförutsägbara. Trots detta tillämpas, enligt författarna,
standardiserade metoder normalt för utvärdering som är mål- och planeringsstyrda.
Det här begränsar enligt Brulin och Svensson (2014) möjligheterna för ett mer öppet
förhållningssätt till oanade effekter som kan uppstå, vilket tyder på ett inskränk
perspektiv på utvärdering (Brulin & Svensson, 2014). I den planeringsstyrda
utvärderingsmodellen är det som ska åstadkommas redan förutbestämt, vilket
resulterar i att projekt dirigeras mot något uppenbart och bortser från allt annat. Detta
hävdar Brulin och Svensson (2014) begränsar förutsättningarna för kontinuerligt
lärande under projekttiden samt minskar förbättringsmöjligheterna.
Följaktligen, ska en mer utvecklingsstödjande ansats tillämpas, vilket tillåter att både
kunskaper och erfarenheter som uppstår i projektet används. Enligt Brulin och
Svensson (2011) är den utvecklingsstödjande utvärderingsmodellen av sådan typ att
den omdefinierar förhållandet mellan utvärderare och projekt. Rollen som
utvärderaren, följeforskaren, får är att fortlöpande kritiskt granska projektet. Detta
innebär således att följeforskaren kontinuerligt är närvarande, nära, och delaktig i
arbetet att kontinuerligt rekonstruera projektet. Detta genomförs med intentionen att
finna och upptäcka tillvägagångssätt till hur projekt kan modifieras så att målen
tydliggörs. Författarna anser att följeforskning inte är något som sker i slutskedet av
projektet enligt någon standardiserad mall. Följeforskningen sker kontinuerligt, fortlöpande, och ökar förutsättningarna för en djupare förståelse av de uppsatta målen.
Ledningen har i sammanhanget som uppgift att kunna anpassa sig och kunna
omdirigera när nya möjligheter framkommer. För att ett utvärderingsarbete ska vara
fruktbart är det viktigt att beställaren och utvärderaren är överens om den roll som
utvärderaren ska ha, vilket kräver en tydlighet och en öppen dialog mellan beställaren
och utvärderaren (Jerkedal, 2010). Nedan presenteras tabell 2, som är inspirerad av
Brulin och Svenssons synsätt på skillnaderna mellan de två utvärderingsmodellerna
(Brulin & Svensson, 2009, s. 25).
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Tabell 2: Sammanfattning av de övergripande skillnaderna mellan utvärderingsmodellerna (Brulin och Svensson, 2009, s. 25).
Planeringsstyrda
Utvecklinsstödjande
Inriktning
Summativ
Formativ
Syfte
Kontroll
Lärande
Effekter
Offentliggöra
Nyttiggöra
Rapportering
Skriftlig
Skriftlig och muntlig
Perspektiv
Uppifrån
Integrerat nedifrån och
uppifrån
Kommunikation
Envägs
Tvåvägs
Förhållningssätt
Distanserat
Nära
Förutsättningar
Förutsägbart
Oförutsägbart
Lärande
Anpassningsinriktat
Utvecklingsinriktat
Brulin och Svensson (2011) menar att möjligheterna till att kontinuerligt granska
projekt ökar om följeforskningen ansluts till projektet direkt. Följeforskningen ska
även sträva efter att skapa lärdomar och bidra till kunskapsspridning. Dessa lärdomar
och denna kunskapsspridning ska vara direkt kopplade till de övergripande projektmålen. I den utvecklingsstödjande modellen är det centralt att följeforskaren är tillgänglig för projektet redan vid projektstart, enligt författarna. Brulin och Svensson
(2011) framhåller att följeforskningen ska resultera i att kunskaper fås genom fortlöpande reflektion och erfarenhetsåterföring av resultat som uppstår i projektet. Dessa
kunskaper och resultat kan således användas som underlag för fortsatt arbete eller nya
utvecklingsvägar för projektet.
Den utvecklingsstödjande modellen har i uppgift att kartlägga, förstå och även
förklara nydanande och oväntade utvecklingsvägar. Dessa perspektiv kan enligt
Brulin och Svensson (2011) täckas genom att följeforskaren har verktyg och metoder
som sammanväver olika aspekter och inriktningar, parallellt med att det medför
kunskaper om hur dessa projekt leder till hållbar utveckling. Följaktligen ligger stor
tyngd på att följeforskaren bör kunna handskas med komplexa problem, som dessa
projekt oftast har att göra med. Brulin och Svensson (2011, s.44) säger att
“kunskapsbildning och lärande blir något helt centralt”, vilket antyder att lärande
anses vara en integrerad komponent i projektprocessen och ska således organisera på
sådant sätt.
Brulin och Svensson (2011) understryker att avsikten med den utvecklingsstödjande
utvärderingsmodellen är att följeforskaren ska nyttiggöras i projektet. Följeforskaren
ska utföra sitt arbete med utgångspunkt i verksamhetens behov och projektdeltagarnas
intresse. Med detta menas att följeforskaren ska ha ett perspektiv som är “integrerat
nedifrån och uppifrån” (Brulin & Svensson, 2011, s.42). Det är av största vikt enligt
Jerkedal (2010) att följeforskaren inte blir ett administrativt verktyg för projektets
ledning utan att följeforskaren är i alla berörda gruppers tjänst. Om samspelet endast
utspelar sig mellan följeforskare och ledningen finns det stor risk att följeforskningens
resultat inte kommer till användning och motarbetas av de övriga projektdeltagarna.
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Det är därför nödvändigt att engagera berörda i de frågor som följeforskningen ska
belysa, vilket även Karlsson (1999) lyfter fram. God kommunikation och interaktion
med alla berörda är ett sätt att öka användningen av de resultat som följeforskningen
kommer fram till (Karlsson, 1999). Svensson och Sjöberg (2009) lyfter även fram att
utförandet kräver dialog, närhet och strävan efter att projektdeltagarna betraktas som
subjekt. Vidare understryker man vikten av att skapa en löpande rapportering både
muntligt och skriftligt (Svensson & Sjöberg, 2009). Enligt denna modell eftersträvas
ett utvecklingsinriktat lärande vilket kan förklaras som “... det är omöjligt att ha
tillgång till all kunskap och alla svar ifrån början” (Svensson & Sjöberg, 2009, s.25).

3.2

Anpassnings - och utvecklingsinriktat lärande

Enligt Ellström (1992, s. 70) definieras ett anpassningsinriktat perspektiv på lärande
vanligen med utgångspunkt på hur en individ tar till sig kunskaper, handskas med
problem, samt lär sig uppträda i förhållande till en kontext med förutbestämda uppgifter, mål och villkor. Detta betyder således att det inte “är vare sig möjligt eller
önskvärt för den lärande individen att ifrågasätta, kritiskt analysera och eventuellt
försöka förändra”. Det utvecklingsinriktade lärandet kännetecknas däremot av förutsättningen att individen har en ifrågasättande, och prövande inställning till
uppgifter, mål och villkor. Med det menas att individen inte lär sig endast genom att
agera i givna uppgifter eller situationer. Det centrala i utvecklingsinriktat lärande är att
individen själv lär sig genom att själv skaffa sig en uppfattning genom att identifiera
och definiera kontexten den finner sig i, vilket kan vara ett problem eller en uppgift
den ställs inför (Ellström, 1992). Enligt Brulin och Svensson (2011) kan det
utvecklingsinriktade lärandet leda till ökad utvecklingskompetens och således bli
motivation för innovationer. Vidare anses det utvecklingsinriktade lärandet, vara ett
kollektivt lärande som betonar utveckling, förändring och, som tidigare nämnts,
innovation (Brulin & Svensson, 2014).
Vidare nämner Ellström (1992) ytterligare en distinktion mellan de båda perspektiven
på lärande och menar att det handlar om individens förutsättningar för att både påverka
och kontrollera sin omvärld. Det utvecklingsinriktade lärandet bygger på att personen
i fråga, själv eller i grupp, har ett kritiskt analytiskt förhållningssätt och när det är
nödvändigt klarar att omforma livs- eller arbetsvillkor. Med detta menar Ellström
(1992, s. 70) att “lärandet förutsätter ett överskridande av det givna (eller för givna
taget) handlingsutrymme som individen möter i sin verksamhet”. Det
anpassningsinriktade lärandet ger inte utrymme för detta, utan där ska individen
anpassa sig. Brulin och Svensson (2011) påstår däremot att det anpassningsinriktade
lärandet är centralt för att individer ska ha möjlighet till att klara det rutinmässiga och
kunna handskas med upprepade problem, situationer eller uppgifter. Vidare tillägger
Brulin och Svensson (2011) att dessa två perspektiv på lärande är artskilda och snarare
kompletterar varandra beroende på vilken situation det handlar om. Det är
“komplementära aspekter av lärande där den ena eller andra aspekten kan dominera
eller vara mindre framträdanden beroende på den specifika situationen eller på vilken
fas i utvecklingsprocessen som man befinner sig i” (Brulin & Svensson, 2011, s. 70).
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Ifall detta resonemang om lärande ska appliceras i ett projekt som syftar till hållbar
utveckling, så kan det tänkas att under projektets gång krävs både typerna av lärande
(Brulin & Svensson, 2014).

3.3

Organisatoriskt lärande

När det kommer till projektutveckling har teorier om organisatoriskt lärande varit en
drivande faktor och är enligt Svensson och Sjöberg (2009) en given omständighet för
kvalitet, konkurrens, innovation och effektivitet i projekt. Enligt Neve (2014) präglas
det organisatoriska lärandet av processtänkande och teori med en explicit, kodifierad
kunskapssyn (Sanchez, 2005). Kodifierad, explicit kunskap avser den sorts kunskap
som kan återfinnas i böcker, rapporter eller andra sorters skriftliga sammanställningar
enligt Ellström (2009), vilket i sin tur leder till att all värdefull kunskap i en
organisation kan spridas till andra genom skrift eller tal (Sanchez, 2005). Den explicita
kunskapskaraktären leder även till att ny kunskap kan skapas genom tydligt
definierade och strukturerade) lärandeprocesser enligt Sanchez (2005). Det är precis
detta som Halvarsson och Sandberg (2009) belyser och menar att följeforskning i ett
projekt kan bidra till ett hållbart utvecklingsarbete och lärande genom att skapa dessa
processer. Projektdeltagare och följeforskare kan i lärandeprocesserna gemensamt
analysera processer, strukturer och identifiera lärande i projektet, vilket bidrar till
möjligheter för projektledningen att förbättra projektet under dess gång (Halvarsson &
Sandberg 2009).
När det kommer till att hantera den kunskap som finns i relation till en organisation
har Tan, Carrillo, Anumba, Bouchlaghem, Kamara och Udeaja (2007) identifierat
centrala delar i kunskapshanteringsprocessen som kan sammanfattas i följande tre
punkter:
1. Identifiering av kunskap: genom att organisera och strukturera den kunskap
som finns i organisationen.
2. Delning och återanvändning av kunskap: sprida den kunskap som finns och
skapas i organisationen till sig själv men även till omvärlden.
3. Underhållande av kunskap: aktivt arbeta med kunskapsbildning och ifrågasätta
den befintliga kunskapen.
För att förstå hur organisationer skapar, sprider och använder sig av kunskap har
Sanchez (2005) skapat en modell som beskriver de fem olika lärandecyklerna som
tillsammans skapar organisationens lärandeprocess; individuell, individuell/grupp,
grupp, grupp/organisation och organisation.
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Figur 1: Sanchez (2005) lärandecykler
I den Individuella lärandecykeln (se figur 1: Sanchez (2005) lärandecykler) finns den
grundläggande kunskapen på individnivå enligt Sanchez (2005). Den kunskap som
individer skapar sker till följd av erfarenheter, tidigare kunskaper som bearbetas och
personliga tolkningar. Ovanför den individuella lärande cykeln hittas cykeln som
utgörs av Individ/Grupp. Här sker ett utbyte av kunskap i någon av organisationens
grupper, mer precist i interaktionen mellan två individer som ingår i samma
arbetsgrupp. De individuella tolkningarna som uppkommer i den Individuella
lärandecykeln lyfts här fram i diskussioner på gruppnivå, där dessa valideras av de
andra individerna i gruppen innan dessa lyfts fram högre upp i organisationen. Det är
just denna cykel som enligt Sanchez (2005) är av yttersta vikt för hela organisationens
lärande, då det är här man finner det första kunskapsutbytet som därefter i sin väg upp
mot ledningen bidrar till det organisatoriska lärandet.

16

I den tredje cykeln som handlar om lärandet i Grupp, ligger fokus i vilken kunskap
som finns och utvecklas när arbetsgrupperna tar sig an arbetsuppgifter. Den praktiska
kunskapen som skapas av uppgiften leder till arbetsrutiner och standardiserade
metoder som gruppen senare använder sig av och utvecklar när den får liknande
uppgifter i framtiden. Det skapas även en analyserande kunskap när tolkningar och
diskussioner tas upp om anledningen till uppgiftens förekomst, vilket i sin tur bidrar
till utvecklandet av nya, bättre arbetssätt för olika uppgifter (Sanchez, 2005). I nästa
steg i lärandecykeln Grupp/Organisation (se nr 4. i figur 1) lyfts ännu en gång
tolkning, diskussion och utbytet av kunskap upp, det är här som lärandet mellan
grupper och organisationen som helhet sker. Förbättringar och stöd i arbetssätt
utvecklas med hjälp av andra grupper och ledningen, vilket ger det arbete grupperna
utför en djupare förankring i dess ändamål och skapar möjlighet för att omsätta
kunskap i praktik.
Enligt Sanchez utgörs den översta cykeln av lärande i organisationen. Det är här
gruppernas kunskaper och tolkningar som lyfts upp i den tidigare cykeln
Grupp/Organisation, valideras och möjligtvis leder till åtgärder, nya processer eller
system i den övergripande organisationen (Sanchez, 2005), vilket visar på
ett organisatoriskt lärande. Slutligen visar modellen en cykel som omfattar de fem
tidigare; hur lärandet från den individuella nivån till den organisatoriska verkar som
ett ständigt kretslopp.
Enligt Halvarsson och Sandberg (2009) har lärande börjat spela en allt mer väsentlig
roll i följeforskning. Dock poängterar Ellström (2009a) att lärande inte skapas per
automatik hos berörda av följeforskning, för detta krävs det att man medvetet utformar
följeforskningen som en lärande aktivitet. Det finns inget entydigt sätt att skapa
lärande genom följeforskning, men Halvarsson och Sandberg (2009) anser att särskilda
s.k. analysseminarier skapar stora förutsättningar för lärande för såväl deltagare i
organisationen samt gemensam kunskapsbildning för individer på olika nivåer i
organisationen, vilket kan appliceras på Sanchez fem lärandecykler. Ett analysseminarium kräver att, innan dess genomförande, datainsamling och analys sker och
att med hjälp av teorier skapar ett underlag som delges projektdeltagare. Därefter
behöver processen organiseras och till sist följas upp (Halvarsson & Sandberg, 2009).

3.4

Doubleloop lärande

Chris Argyris och Donald Schön är kända för att ha engagerat sig i relationen mellan
organisation och individer (Granberg & Ohlsson, 2014). Enligt Granberg och Ohlsson
(2014, s. 43) är utgångspunkten att organisationen ska möta individernas behov, som
exemplifieras som “att ta ansvar och ge möjligheten till att använda sitt eget omdöme”.
Argyris och Schön (1978, s. 2 citerad i Smith, 2013) menar att inlärning omfattar att
hitta och korrigera fel. När individen upptäcker ett fel eller när något felaktigt uppstår,
letar individen efter alternativa strategier för att handskas med felet. Detta tyder på att
individen istället för att ifrågasätta, operationaliserar givna mål, planer och regler.
Detta kallas enligt Argyris och Schön för singleloop lärande (Argyris & Schön, 1978
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i Smith, 2013). Granberg och Ohlsson (2014) beskriver det som att singleloop lärande
endast löser “aktuella” problem, men ger egentligen ingen förklaring till varför dessa
problem uppstått. Individen hade alternativt kunnat ställa sig frågan, eller ha ett kritiskt
ställningstagande till själva problemet, vilket beskriver doubleloop lärandet (Smith,
2013). Enligt Granberg och Ohlsson (2014) är det inte möjligt att finna lösningar till
problem endast genom att ändra sitt tillvägagångssätt. Det krävs en viss modifiering
av organisationens normer, policy och mål (Smith, 2013).
Smith (2013) framhåller att singleloop lärande kan vara mer utmärkande när mål,
ramar och strategier är tydliga och tas för givna. I denna situation följer individen
huvudsakligen rutiner och planer och singleloop lärande, vilket tycks vara mindre påfrestande för individen och organisationen. Vid doubleloop lärande ifrågasätts
existerande planer och rutiner mer och där har individen en annan roll, och ett mer
reflekterande perspektiv på problem, mål och strategier. Enligt Smith (2013) har
Argyris en argumentation som syftar till utökad användning av doubleloop lärande och
menar att det har stor betydelse för beslutsfattande i föränderliga sammanhang.

3.5

Deweys dialektiska process

Enligt Granberg och Ohlsson (2014, s. 25) var John Dewey den förste som redogjorde
för “lärande som ett system av loopar”. Granberg och Ohlsson (2014, s. 25) beskriver
Deweys tänkande som “individen och det sociala sammanhanget” och framhåller att
människan utvecklas till följd av bl.a. samverkan i sin miljö, sociala regler och, uppfattningar av sin omgivning. Deweys teorier baseras på erfarenheter och utgår från
primära och sekundära upplevelser (reflektiva erfarenheter). De primära upplevelserna
definieras som det våra sinnen uppfattar av sin omgivning, vilket är grunden för
lärandet, men anses vara otillräckligt. De sekundära upplevelserna kompletterar de
primära genom att definiera, förklara och sortera uppfattningarna. Detta innebär att de
sekundära upplevelserna lägger grund och möjliggör en djupare förståelse av det
individen har upplevt (Granberg & Ohlsson, 2014).
Sammanfattningsvis, anses lärandet förklaras som en dialektisk process vilken
innefattar erfarenhet och begrepp samt, observationer men även handlingar. Enligt
Granberg och Ohlsson (2014, s. 26) anser Dewey att “impulser från erfarenhet ger
drivkraft till idéer, och idéer ger impulserna riktning”, vilket anses hjälpa individen
att inrätta sig mot och inverka på omgivningen. Dewey anser, enligt Granberg och
Ohlsson (2014, s. 26), att förutsättningen för lärande således är att individen
“reflekterar över de primära erfarenheterna”.
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4 Metod
Detta avsnitt kommer att redogöra för valet av forskningsmetod för studien samt ge en
beskrivning av tillvägagångssättet vid undersökningen. Studien har baserats på totalt
14 intervjuer med projektdeltagare och två utomstående personer; en expert från
Tillväxtverket och en följeforskare, detta med avsikt att få en överblick om följeforskningsprocessen i projektet GBS samt att erhålla ett externt perspektiv.
Dokumentinsamlingen och intervjuerna har genomförts för att generera det resultat
som besvarar frågeställningarna, med utgångspunkt i det utvalda teoretiska ramverket.

4.1

Kvalitativ metod

Enligt Hedin (2011) ska valet av forskningsmetod göras med utgångspunkt i vad som
skall besvaras. Det finns enligt Denscombe (2009) olika metoder som kan användas,
och dessa utgör verktyg för att samla in nödvändiga data och fullgöra funktionen att
tydliggöra bilden för forskaren. Denna studie baseras på den kvalitativa metoden.
Undersökningen syftar till att ge inblick i vad projektdeltagarna anser, mer specifikt
vilka uppfattningar de har om följeforskningen i projektet. Undersökningen behandlar
deras uppfattningar och därmed anses den kvalitativa metoden vara det lämpliga
metodvalet för denna studie, för att fånga upp en bredare och mer allsidig bild av det
uppställda syftet för studien. Enligt Hedin (2011) kan vissa frågeställningar endast
besvaras genom kvalitativa studier och särskilt då det i stor utsträckning behandlar
individers uppfattningar och verklighetssyn. Den kvalitativa metoden kan ge en bred
grund till det som undersöks, vilket denna studie eftersträvar. Persson och Sahlin
(2013) framhåller att genomförandet av den kvalitativa metoden kan ske både induktivt
eller deduktivt. Denscombe (2009, s. 369) förklarar en induktiv ansats som “att gå från
data till teori och från det särskilda till det allmänna”. Den deduktiva ansatsen utgår
enligt Persson och Sahlin (2013, s. 68), från hypoteser (teorier) och strävar efter att
härleda fram “empiriskt prövbara konsekvenser”. Vidare lyfts en tredje metod fram,
den abduktiva ansatsen som anses ge en bredare bild av det som undersöks och en
högre förklaringspotential. Abduktion kan enligt författarna ses som att det finns
resonemang som inte endast hamnar under den induktiva eller den deduktiva ansatsen,
utan är en växling mellan de två. Denna studie utgår från den abduktiva ansatsen, dels
på grund av att en inläsning av teorier har gjorts som utgångspunkt, där intervjufrågorna baserats på teorier och data från inläsningen, och att det teoretiska ramverket
har fördjupats i efterhand, för att möjliggöra analysen av data.
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4.2

Datainsamling

Som utgångspunkt för studien och för att kunna ställa samt besvara de valda
forskningsfrågorna, gjordes en litteraturstudie där kunskap om såväl följeforskning
som projektet i sig erhölls. Det inhämtades information om:
•
•
•

GBS:s projektstruktur
Vilka personer som var viktiga att intervjua
Vilka frågor som behövdes ställas för att uppnå studiens syfte

4.2.1 Dokumentstudier
Vad gäller relevant litteratur och dokument har olika källor använts. Relevanta
dokument vad avser följeforskning har efterfrågats och erhållits från Ecoloop AB.
Statusrapporter (se Bilaga 6) från projektet GBS, som följeforskningen avger
månadsvis, har samlats för analys. De statusrapporter som varit tillgängliga är totalt
nio till antalet, från januari 2017 till januari 2018. Vidare har GBS hemsida och
projektansökan (Grön BoStad Stockholm, u.å.; Grön BoStad, 2016) använts som
verktyg för att ta reda på olika personers ansvar i projektet och hur projektet är
organiserat. KTH:s upphandlingsunderlag (se Bilaga 4) och Ecoloop AB:s projektbeskrivning (offert) har analyserats (se Bilaga 5), för att synliggöra både förväntningar
och vad som beskrivs som följeforskning i projektet. Vidare har huvudsekreteraren för
strukturfondspartnerskapets sekretariat, hjälpt till att finna dokument om strukturfonderna och utvärderingsplanen för rådande programperiod. Studien har även tagit
hänsyn till Tillväxtverkets riktlinjer för följeforskning, då GBS är ett större projekt
som beviljats ett stöd från EU (se Bilaga 3).
Tillväxtverket har, som nämnts ovan, tagit fram riktlinjer för hur följeforskning ska gå
till. Dessa innefattar frågeställningar under rubrikerna Projektlogik (P1), Processen
(P2), Public debate (P3), Nyckelaktiviteter (N1), Nyckelpersoner (N2) och Nyckeltal
(N3). Sådana vägledande frågor kan vara väsentliga för följeforskaren att ha i åtanke
när denne samlar in underlag om projektet, vilket sammanfattas i 3P och 3N. Ett av
syftena för denna studie är att analysera följeforskningsarbetet med utgångspunkt i
dessa riktlinjer. I de 3P: na ligger fokus på utvärderingsperspektiv medan de 3N:a
fokuserar på den metodik som ska användas för utvärderingen (Övervakningskommittén, 2015). Denna studie kommer att ta hänsyn till de 3P: na men endast N1,
N2. Detta för att N3, ligger utanför studiens avgränsning (se även Bilaga 3 för närmare
beskrivning av riktlinjerna). Dessa riktlinjer har bidragit till utformning av analyskategorier och även ingått i formuleringen av intervjufrågorna. Studien har även
baserats på olika publikationer av tidigare programutvärderingar som Tillväxtverket
publicerat. Med handledarnas hjälp har även sökandet efter relevant litteratur vad avser
organisatoriskt lärande, doubleloop lärande och anpassnings- och utvecklingsinriktat
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lärande inhämtats. Dessa tillsammans med den utvecklingsstödjande ansatsen, från
vilken projektet utgick ifrån i sitt anbud, utgör det teoretiska ramverket för studien.
Insamlingen av relevant litteratur har gjorts växelvis; både innan och efter intervjuerna.
Detta bland annat med anledning av att diskussioner med handledarna givit impulser
till att inhämta kunskaper från ytterligare forskningsområden. Vid sökning av
relevanta artiklar har bl.a. Google Scholar och Web of Science använts, dock har det
varit problematiskt att finna vetenskapliga artiklar som behandlar ämnet följeforskning. Det har varit mer lyckosamt att hitta böcker som behandlar följeforskning,
således har främst böcker använts. Studiens syn kring följeforskning har baserats till
stor del på litteratur skriven av Göran Brulin och Lennart Svensson. De har arbetat
med ämnesområdet länge och publicerat ett flertal böcker om följeforskning.

4.2.2 Intervju
Intervjuerna följde en semistrukturerad typ av forskningsintervju (Denscombe, 2009),
med 14 personliga intervjuer som var cirka 30 - 45 minuter långa. Intervjun
genomfördes genom att intervjuaren använde sig av en färdig lista med frågor vilka
besvarades. Intervjuaren använde, i enlighet med den semistrukturerade intervju
typen, ett flexibelt angreppssätt, som tillät intervjupersonen att utveckla tankar och
idéer detaljerat. Intervjufrågorna skapades med utgångspunkt i teorier kring
följeforskning och lärande med huvudsyftet att besvara studiens forskningsfrågor.
Frågor hade förberetts beroende på vilken roll och insyn deltagaren hade i projektet
(se Bilaga 2). Dessa skapades av författarna, och skickades därefter till handledarna
som kommenterade och bidrog med input. Vissa intervjufrågor justerades och
omarbetades efter första intervjun.
Alla intervjuerna dokumenterades genom ljudinspelning, för att sedan kunna
transkriberas och analyseras. Detta för att ljudinspelningar medför en fullständig
dokumentation av det som sägs i intervjun (Denscombe, 2009). För bokning av
intervjutider skapades ett Google Sheet dokument som skickades ut i samband med
förfrågan. Detta för att detta ansågs vara ett effektivt och strukturerat sätt att hålla reda
på bokningar. Vissa intervjuer genomfördes av båda forskarna gemensamt medan
vissa intervjuer gjordes av forskarna var och en för sig. I de gemensamma intervjuerna
var tanken att den ena höll i själva intervjun och den andre noterade att frågorna
besvarades, och även kunde formulera ytterligare följdfrågor.

4.2.3 Val av informanter
Enligt Hedin (2011) styrs forskaren vid urval av vilka personer som tros ha svar på det
som ska beskrivas. Denscombe (2009) menar att valet av informanter görs med
avseende på att de har något speciellt att bidra eller med avseende på deras position.
Detta undersöktes genom att titta på projektets struktur som förtydligades genom att
läsa projektansökan (Grön BoStad, 2016). Efter inläsning av teorier kring följe-
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forskning, blev det tydligt att både projektledning och styrgruppen har stort inflytande
över följeforskningen. För att uppfylla studiens delsyfte och ta reda på styrgruppen,
projektledning och projektgruppens uppfattningar om förutsättningar för lärande så
måste dessa personer intervjuas, vilket låg som grund till valet av dessa tre grupper.
Värt att nämna är att det varit problematiskt att få tag i styrgruppsmedlemmarna och
att endast två representanter har kunnat ingå i denna studie. Vidare har alla delprojektledare tillfrågats om att ingå i denna studie, men resulterat i att endast fyra av
fem deltagit.
Följeforskarna i projektet har intervjuats, och även en expert från Tillväxtverket samt
en följeforskare i ett utomstående projekt. Avsikten med dessa två senast nämnda
personers inblandning var att skapa en större bild av vad andra utanför projektet anser
om följeforskning och förse studien med en utomstående blick. Den utomstående följeforskaren som intervjuades har doktorerat i pedagogik och publicerat en hel del inom
ämnet, därför ansågs personen vara av värde att intervjua. Tillväxtverkets expert är
tidigare professor och forskare i arbetsorganisation och varit ansvarig för följeforskning i de regionala strukturfondsprogrammen.
Således har följande informanter ingått i denna studie: Projektledningen, som utgörs
av projektledare, projektekonom, projektadministratör och SME-koordinator.
Vidare fyra delprojektledare, två följeforskare, två styrgruppsrepresentanter,
Tillväxtverkets expert samt en följeforskare i ett utomstående projekt.
Deltagarna i denna studie har anonymiserats, därför har deltagarna fått särskilda
benämningar i denna studie (se tabell 3). Deltagarna i projektledningen benämns som
P1, P2, P3 och P4 utan hänsyn till den ordning de nämns innan. Delprojektledarna
benämns som WPLA, WPL B, WPL C, WPL D med slumpmässig bokstavsordning.
S1 och S2 refererar till styrgruppsrepresentanterna, medan de två följeforskare i
projektet benämns som F1 och F2.
Tabell 3: Beskrivning av de anonymiserade projektdeltagarnas (GBS) benämningar.
Grupp
Benämning i studien
Projektledning
P1, P2, P3, P4
Delprojektledare
WPLA, WPLB, WPLC, WPLD
Styrgrupp
S1, S2
Följeforskare
F1, F2
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4.3

Databearbetning

Detta avsnitt beskriver hur databearbetningen utfördes samt hur analysen av den
insamlade empirin genomfördes

4.3.1 Transkribering och analys av intervjuer
Bjørndahl (2005) nämner att det är viktigt att innan transkriberingen påbörjas
förutbestämma hur den ska utföras. Därför bestämdes det i förväg vilket program som
skulle underlätta transkriberingarna, och hur det skulle göras. Ljudinspelningarna
transkriberades med hjälp av ett program på nätet, Otranscribe, där ljudfilerna laddades
upp. Transkriberingarna utfördes efter respektive intervju. Upprepade ord togs bort vid
transkriberingarna och när något bedömdes vara ohörbart skrevs istället
“(obegripligt)”. Denscombe (2009) nämner att meningsuppbyggnaderna kan behövas
rekonstrueras vid vissa tillfällen, således har upprepningar borttagits och skiljetecken
tillagts för att göra meningarna mer begripliga. Detta är även något Bjørndahl (2005)
framhåller, om transkriberingarna är allt för detaljerade, så resulterar det i att de blir
svåra att läsa.
Efter att alla transkriberingar avslutats färgkodades all data utifrån kategorier som
beskrivs mer ingående nedan. Sedan lades all data in under respektive kategori, vilket
möjliggjorde en tydligare presentation och analys av data inhämtad från intervjuerna.
Därefter fetmarkerades citat i transkriptionerna som ansågs vara intressanta för
studien. Denscombe (2009) menar att dessa kan vara användbara som stöd för att
besvara studiens frågor. Vidare diskuteras även intervjuutdragens begränsningar,
vilket till exempel kan vara att utdragen är tagna ur sin kontext (Denscombe, 2009).
För att motverka detta togs hela utdrag och flyttades över till respektive kategori, om
delar av utdraget hamnade under två kategorier fick utdraget “dubbel” färgkodning.
För att kunna bearbeta data som uppkommit i studien har analytisk kodning använts
(Denscombe, 2009). Detta innebär, som tidigare nämnts, att insamlade data har
kategoriserats efter teman. I denna studie har sex kategorier skapats, huvudsakligen
utifrån aspekter som bedömts vara särskilt relevanta för följeforskning och med en
utgångspunkt i det teoretiska ramverket. Följande sex kategorier har skapats:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Följeforskningens roll och syfte
Följeforskningens relevans
Samspel och stöttning
Följeforskningens aktiviteter
Lärandeprocesser
Förbättringsförslag

Dessa kategorier skapades i huvudsak före avslutade intervjuer men även efter, vilket
den abduktiva analysmetoden möjliggör. Kategorierna kunde alltså skapas, och därefter justeras efter ytterligare inläsning av teori eller efter iakttagelser i den insamlade
empirin.
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4.3.2 Dokumentanalys
Statusrapporterna (Bilaga 6), upphandlingsunderlaget (Bilaga 4), Ecoloops projektbeskrivning (Bilaga 5) och resterande relevanta dokument hämtade från projektet har
analyserats utifrån samma kategorier som nämnts ovan. Dessa färgkodades dock inte
utan placerades endast under respektive kategori. Under inläsningen av dokumenten,
eftersöktes relevant information som kunde underlätta att rätt data hamnade under
relevant kategori.

4.4

Etik

För att säkerställa att studien genomförts på ett etiskt försvarbart sätt har Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer och rekommendationer följts. Enligt
Denscombe (2009) och Vetenskapsrådet (2017) är det av yttersta vikt att deltagare i
en forskning deltar frivilligt och har tillräcklig med information om forskningen för att
kunna göra en förnuftig bedömning om de vill vara med eller inte. Av denna anledning
har alla deltagare innan påbörjad intervju informerats om studiens syfte både skriftligt
och muntligt. Både intervjuaren samt informanten har undertecknat en samtyckesblankett (se Bilaga 1). I samtyckesblanketten framgår studiens syfte, hur information
samlas in och bearbetas samt hur resultaten av studien kommer att användas. Det
framgår även att anonymisering (avidentifiering) av deltagarna har gjorts med
avseende på namn och kön, med intentionen att individernas identitet inte avslöjas.
Vidare framgår det att deltagarna har rätt att avbryta sitt deltagande när hen önskar
utan närmare motivering, i enlighet med Vetenskapsrådets anvisningar i “God
forskningssed” (Vetenskapsrådet, 2017).
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5 Resultat
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av de resultat som framkommit ur
dokumentstudierna och 14 intervjuer. Avsnittets struktur är baserat på de sex
kategorierna som skapades för datahanteringen; Följeforskningens roll och syfte,
Följeforskningens relevans, Samspel och stöttning, Följeforskningens aktiviteter,
Lärandeprocesser och Förbättringsförslag. Under varje kategori presenteras det
resultat som framkommit med koppling till kategorins ämne.

5.1

Följeforskningens roll och syfte

I alla statusrapporter mellan januari 2017- november 2017 (se Bilaga 6) är det
formulerat att det övergripande målet för följeforskningen är ”att bistå projektledningen i att genomföra ett lyckosamt projekt och där erfarenheterna kan
generaliseras och bidra till ett ökat lärande kring förändringsprocesser. Tonvikt ska
ligga på uppföljning- utvärdering- lärande.” I delrapport 1 (Ecoloop AB, 2017) sägs
det att Ecoloop ska se sig som en “extern part som lyser med lampan och fotografera/
dokumenterar/utvärderar det som sker”. Följeforskningen ska dessutom vara nära
projektet för att “förstå, analysera och utvärdera mekanismer, processer och resultat”
(Ecoloop AB, 2017, s. 24).
Nedan beskrivs vad som framkommit av intervjuerna med projektledning, delprojektledare, styrgruppsrepresentanter, projektets följeforskare, en utomstående
följeforskare och Tillväxtverkets expert inom ämnet. I tabell 4 fås en sammanfattad
överblick över vad respektive grupp ansåg är det allmänna syftet med följeforskning
och följeforskarens roll i ett projekt. Sammanställningen består av urklipp från de
erhållna svaren i intervjuerna, som presenteras i tabellen nedan.
Tabell 4: Allmän bild av följeforskningens syfte och roll.
Grupp
Roll
Projektledning
Följa projektledning
(P1, P2, P2, P4)
och arbetspaketen i
arbetet, stödja
projektledning och hela
projektet, säkerställa
att man är på rätt spår,
bedrivs parallellt
Delprojektledare
(WPLA, WPLB, WPLC,
WPLD)

Komma med inspel,
utvärderande funktion,
omvärldsbevakande,
förbättra det som
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Syfte
Se om man följer planen,
ta lärdom av erfarenheter,
insyn, kommentera,
beskriva och påverka
skeenden

Lärande under väg, bidra
till måluppfyllelse, hjälpa
projektet framåt, ge råd
under vägen

beskådas, studera och
följa, internrevisor
Styrgrupp (S1, S2)

Löpande koll och
feedback, följa
projektet

Bättre genomförande av
projekten, komma med
feedback till
projektledning

Följeforskare (F1, F2)

Kritisk kompis,
speciell rolluppdelning;
ifrågasättande,
skrivande och
formulerande/ den som
har insyn i diskussioner
i projektet.

Granska och följa vad
som görs och som tänkts,
meddela projektledning
förbättringsförslag.

Utomstående följeforskare
och Tillväxtverkets expert

Utvärdera, rapportera
till styrgrupp,
projektledning och
projektmedlemmar,
extern part, objektiv
part som ej har egen
agenda, följa
processen, hjälpa
projektet framåt, stötta
och störa

Bidra till och skapa
lärdomar både under och
efter projektets gång,
kritiskt och konstruktivt
granska, hjälpa till
reflektion om projektet

Vidare tillfrågades projektledningen, delprojektledare och styrgruppsrepresentanter
om de ansåg att deras uppfattning kring syfte och roll av följeforskning stämmer in i
projektet GBS. Av tio tillfrågade ansåg sex att det uppfylls, resterande fyra hade svårt
att besvara detta.
Det man kan se i tabell 4 är att när projektledning tillfrågades om följeforskningen roll
och syfte så var det främst att följa och stödja projektledningen och arbetspaketen.
Styrgruppen ansåg att följeforskningen ska följa projektet i stort och ge feedback till
projektledningen. Följeforskarna i projektet svarade att de ska följa, granska och
meddela projektledningen om eventuella förbättringsförslag. Utomstående följeforskare och Tillväxtverkets expert ansåg att följeforsknings roll rent allmänt främst
ska rikta sig mot en kombination av styrgrupp, projektledning och projektmedlemmar.
Nedan presenteras resultat som visar på skillnader mellan den utomstående följeforskaren, Tillväxtverkets expert och följeforskarna i projektet vad gäller hur följe-
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forskning generellt utförs. Den utomstående följeforskaren såg det som att ibland
hjälpa till att “hålla rodret” och att hela tiden ha lärdomar som utgångspunkt, vilket
motiverades genom:
“... det är inte säkert att projektet reflekterar över det (lärande) för de
jobbar på, och sen kommer någon och lyfter saker och ting till en metanivå.” (Utomstående följeforskare)
Vidare betonar den utomstående följeforskaren vikten av en öppen dialog, förtroende
till projektmedlemmarna, förmågan att bli insläppt och vikten av att sätta gränser.
Tillväxtverkets expert lyfter även fram att det är viktigt med att upprätta en god relation
till både styrgrupp och projektledaren, vilket skapar ett förtroende och förenklar
arbetet. Experten diskuterade även vilka svårigheter som kan uppkomma vad gäller
rollen som följeforskare och sade:
“Det är viktigt att hålla isär rollerna så att inte följeforskaren blir
projektledare nästan eller assisterande projektledare utan är kritisk
granskare av hur man implementerar projektet, med vilken projektlogik
och hur man planerar och genomför saker. Det är viktigt att hålla isär de
bitarna.” (Tillväxtverkets expert)
I intervjuerna med följeforskarna i projekt GBS lyfter F1 fram två aspekter och menar
att det dels handlar om resurser och upplägget vad gäller strukturen i projektet som
spelar roll. F1 anser även att resurserna de har till sitt förfogande är små och omfattar
knappt två procent, vilket pekar på att tillräcklig med tid inte kan avsättas. Dock menar
F1 att upplägget och strukturen är väldigt bra i detta projekt för följeforskningen.
Rolluppdelningen för följeforskningen i projektet är att F1 arbetar mer utåt mot
projektet och F2 bistår projektet genom analyserande, skrivande och formulerande.
Detta gör att F2 inte har lika stor direkt insyn i projektet.

5.2

Följeforskningens relevans

I de dokumentstudier som gjorts har följeforskningens relevans för projektet nämnts i
alla statusrapporter från följeforskningens sida mellan januari 2017 och november
2017, där man skriver att följeforskningen berör alla delprojekt i projektet (Bilaga 6).
Tabell 5 visar vad respektive grupp svarat när de tillfrågades om till vilken grad man
anser att följeforskningens insatser varit relevanta för deras arbete i procent.
Deltagarna tillfrågades att svara med en siffra mellan 0% (inte alls) och 100% (i väldigt
hög grad).
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Tabell 5: Projektdeltagarnas syn på insatsernas relevans i procent.
Grupp
Svar
Projektledning
50 %, 0 %, 100 %, 72 %
(P1, P2, P3, P4)
Delprojektledare
(WPLA, WPLB, WPLC, WPLD)

3 %, 30 %, 20 %, vet inte

Styrgrupp
(S1, S2)

Hyfsat hög, 20 %

Vidare tillfrågades alla projektdeltagare om konkreta exempel på hur följeforskningen
bidragit till deras arbete och de delprojektmål som deltagarna har. Av de tillfrågade
svarade fyra av tio att de inte kunde ge några konkreta exempel, medan andra lyfte
fram följande exempel: inspel på kontakter, förslag till att styra projektet mot
målinriktning, sakkunskap, snabba återkopplingar till projektledningen efter möten
och att följeforskningen bidragit till större förståelse om hur kopplingen ser ut till andra
delprojekt.
Alla projektdeltagare fick frågan om de anser att följeforskningen bidragit till nya
utvecklingsvägar för projektet. Ingen delprojektledare ansåg att följeforskningen gjort
ett sådant bidrag, en åsikt som alla representanter i projektledningen förutom en i
projektledningen delar. Den representanten ansåg att följeforskningen inte bidragit till
nya utvecklingsvägar, men att följeforskningen bidragit till små förskjutningar. En
representant ur projektledningen uttryckte även en osäkerhet kring om detta ligger i
följeforskningens ansvarsområde och svarade följande:
“Nej, det tycker jag inte att det har gjort faktiskt, och jag vet inte om
följeforskningen ska göra det.” (P2)
Vad gäller styrgruppsrepresentanterna så kan dessa inte heller se några sådana inslag
och menar att det antingen inte tydliggjorts eller att det är för tidigt att urskilja något
sådant.
Följeforskarna, F1 och F2, i projektet anser att de bidragit genom konstruktivt ifrågasättande och problematiseringen kring de tre projektmålen. Det exempel som lyfts
fram är en övning som följeforskningen hållit i där man förtydligat de schematiska
bilderna som finns i projektet.
“... vi har pekat ut att kärnan det är ju bostadsfrågan som är kärnan men
även hur det här minskat segregation och koldioxidsnål ekonomi och
tillväxt av företag hur de förhåller sig till varandra.” (F1)
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5.3

Samspel och stöttning

Enligt Delrapport 1 (Ecoloop AB, 2017, s. 23) och Ecoloops projektbeskrivning (se
Bilaga 5, s. 2) ska följeforskningen “Fungera som ett kitt mellan projektledning och
projektdeltagare i syfte att säkerställa en väl fungerande intern dialog och intern
kommunikation i projektet”. I upphandlingsunderlaget av KTH lyfter man fram
följande arbetsuppgifter för följeforskningen angående samarbete:
– samarbeta med projektledaren, att ge synpunkter och vara ett stöd och
bollplank.
– stötta projektledarens arbete och projektgruppen under projektets gång.
(Bilaga 4, s. 3)
När projektdeltagarna tillfrågas om hur de anser att följeforskningen samarbetar och
stöttar deltagarna och deras delprojekt anser projektledningen att följeforskningen till
stor del har en stöttande funktion och bidrar med input. Samarbetet anses vara värdefullt och fungera väldigt bra, med en samarbetsform bestående av deltagande i möten
och den kontinuerliga dialogen mellan framförallt projektledare och följeforskare.
“Vi jobbar med följeforskningen hela tiden. Det för att vi också hela tiden
tänker på vilket resultat som ska komma ut av projektet, annars är det
kanske lätt att man drar åt något håll, så att det ändå samlar ihop det hela
tiden” (P2)
I fråga om hur projektledningen stöttar och samarbetar med följeforskningen, ansåg
projektledningen att de genom sin tillgänglighet och inbjudan till olika evenemang
uppmuntrar till initiativ. Enligt P1 försöker man behandla och involvera följeforskningen som ett delprojekt i projektet än snarare bara en följeforskare.
En delprojektledare menar dock att samarbetet är på samma nivå som med alla andra
delprojekten och att det är huvudsakligen genom projektgruppsmötena som de ses. En
delprojektledare tyckte dock att det finns en bra kontakt till följeforskningen och har
fått bra inspel. En annan svarade att följeforskningen stöttar genom att hela projektet
styr mot målen men att inga djupa diskussioner har skett enskilt på delprojektnivå och
förklarade det som:
“För så som det är nu så träffas vi på de här projektgruppsmötena och då
är det mer en leverans liksom att jag berättar vad vi har gjort i vårt WP
från förra gången. Och de berättar vad de har gjort i sitt WP, men om det
finns kopplingar däremellan i det operativa arbetet är ju minimal. För
under till nästa projektmöte då kör jag, då kör vi vårt WP och de kör sitt
och det är inte riktigt följeforskning. Och jag tror säkert att de plockar ju
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upp det vi gör och så gör de något med det men den återkopplingen till oss
blir lite svag då.” (WPL B)
När det gäller samarbetet med styrgruppen framkommer det att följeforskningen har
intervjuat några representanter och varit deltagande i möten, men man anser att återkopplingen inte har varit tydlig. Vad gäller hur styrgruppen kan stötta följeforskningen
var det översiktliga svaret att det viktigaste är deras tillgänglighet.
Ur följeforskarnas synvinkel, betonar F2 vikten av att ha problematiserat begreppet
följeforskning och sammanfattat begreppet till kritisk kompis och genom det ifrågasätta det som har planerats i projektet.
“Vi ifrågasätter och pekar på saker som eventuellt inte har planerats,
eventuellt inte har tänkts igenom på ett sätt som man skulle kunna göra
djupare och också försöker hitta, så att säga, nya vägar i en snårskog”.
(F2)
F1 anser att det viktigaste samarbetet och stöttningen som följeforskningen bidragit
med är dels de genomförda intervjuerna och undersökningen kring hur styrgruppen
och referensgruppen ser på projektmålen samt själva upplägget av projektet, vilket har
samlats i en rapport som projektledningen ska få. En annan viktig aspekt, anser F1 är
förslag om indikatorer för de tre målområdena som finns i projektet, vilket har
tydliggjorts genom en övning ihop med projektgruppen. Både F1 och F2 anser att
samarbetet med projektledningen har varit uppskattat och positivt.
Vad gäller samarbete med referensgruppen, styrgruppen och projektgruppen klargör
F1 att denne inte fått grepp om referensgruppen men hunnit delta vid två styrgruppsmöten och har kontakt med projektledaren i större utsträckning än styrgrupp,
referensgrupp och resterande projektgrupp. F2 lyfter fram att följeforskningen har en
särskild roll på referensgruppsmötena, där det är tänkt att de ska ansvara för
programpunkter, dock har det inte varit så många möten. Följeforskningen bidrar till
mötet genom att komma med inspel, programpunkter och har även föreslagit personer
till referensgruppen. Till styrgruppsmötena är följeforskningen observatörer och
noterar resonemang och vilka olika frågeställningar som uppkommer, där följeforskningen hunnit delta i två styrgruppsmöten. Samarbetet med projektgruppen ser
en aning annorlunda ut och där ska följeforskaren studera hur mötena genomförs och
även berätta vad följeforskningen har gjort sedan senast.
Den utomstående följeforskaren betonar vikten av att variera sitt deltagande som
följeforskare i projektet, men även att detta beror på vilket projekt man följeforskar i.
“Det varit viktigt har jag tyckt att vara med både då när ledningsgruppsmöten, t.ex. när man träffas då mellan WP och lärosäten, men sen har det
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också varit viktigt att vara med när respektive WP har sina möten, inte
alla det går ju inte, det är helt omöjligt på den tiden, men vid några
tillfällen. Det har att göra med att man har en övergripande agenda, men
man måste ju också komma ner någonstans och förstå hur de resonerar.”
(Utomstående följeforskare)
Vidare betonar den utomstående följeforskaren vikten av att projektet och dess deltagare släpper in och stämmer av med följeforskningen i projektet, dels genom att
plocka in följeforskare till olika projektträffar men även ge utrymme till följeforskare
att hålla i en del av dessa möten, i form av lärandeseminarier för hela gruppen och
tillåta reflektion i slutet av mötena.
Experten från Tillväxtverket betonar vikten av att få in ett nytt perspektiv och menar
att projektledning kan stötta följeforskaren genom att:
“... vara öppen för en intellektuell kritisk granskning och diskussion om vi
kanske inte borde göra på det sättet, det finns andra projekt tydligen som
du berättar om som gör på det här sättet. Det kanske vi också borde
pröva". (Tillväxtverkets expert)

5.4

Följeforskningens aktiviteter

Enligt statusrapport 1, (Bilaga 6) och delrapport 1 (Ecoloop AB, 2017) är följeforskningens uppgift och delmål att bistå projektledningen med bland annat att
dokumentera, inventera, sammanställa, utvärdera och kommunicera projektets resultat
och effekter. Vidare har följeforskningen som uppgift att: “påbörja en kritisk analys
av dess mål, metoder, aktiviteter och förväntade resultat” (Ecoloop AB, 2017, s. 23;
Bilaga 6 s. 2). I delrapport 1 och Ecoloops projektbeskrivning sägs det även att
följeforskningen tillsammans med projektledningen haft en diskussion kring de tre
huvudmålen för projektet och belyst frånvaron av minskad segregation (Ecoloop AB,
2017; Bilaga 5). Vidare har följeforskningen föreslagit indikatorer som kan användas
för att följa upp projektets resultat, skapat enkäter som för att fånga in styrgruppen och
referensgruppens åsikter om projektet, deltagit i projektets aktiviteter och skapat
examensarbeten med anknytning till projektet (Bilaga 6). Enligt KTHs upphandlingsunderlag (Bilaga 4) ska följeforskningen kritiskt och konstruktivt granska projektets
arbete för att nå sina mål och kriterier. Följande är exempel på arbetsuppgifter som
tillkommer för följeforskningen enligt underlaget:
– Att löpande dokumentera hur projektet fortskrider
– Att delta vid viktiga aktiviteter och möten i projektet
– Att bidra till att projektets mål och horisontella kriterier uppfylls
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– Genom projektgruppen och styrgruppen kontinuerligt följa projektet så
att planerade aktiviteter genomförs och att uppsatta mål uppnås (Bilaga
4, s. 3).
I intervjuerna med delprojektledarna tillfrågades de om vilka aktiviteter i projektet som
kopplar till följeforskningen, varvid examensarbeten och deltagande i möten är det
främsta som lyfts fram.
”Jag har ju koll på att det har satts igång exjobb. Det har ju diskuterats
ett tag. Det är väl det jag har koll på helt enkelt.” (WPL C)
“Ja, alltså dels så har vi ju haft ett antal träffar med folk från Ecoloop.
Och då har det varit i syfte dels att förstå vårt WP och hur det kopplar till
andra. Men också återkoppling i liksom hur de ser att det hör ihop. Det har
ju mest varit den typen av aktiviteter och sen att de är med på alla
projektmöten vi har. Där har ju följeforskningen ett eget spår. Så de, får ju
leverera in på samma sätt som vi andra gör.” (WPL B)
De aktiviteter som projektledningen lyfter fram angående följeforskningen är:
examensarbeten, intervjuer, deltagande i möten och studieresan, statusrapporter och
den första inläsningen.
”Men jag tycker att följeforskningen har vi kopplat in till massa olika
aktiviteter som vi har, dels referensgruppen och även styrgruppsarbete har
ju F1 varit med på. Sen så har F1 ju varit deltagande i när G är ute och
informerar om sig eller är representerad vid olika konferenser. Så att jag
tycker att WP7 (följeforskningen) är ju väldigt närvarande i våra
aktiviteter. (...) Jag är inte så insatt i vad följeforskningen gör, vad de tar
med sig från det här projektet eller aktiviteterna. Så det är jättesvårt för
mig att säga. Det kan jag faktiskt inte uttala mig om.” (P2)
”Nja, det skulle nog vara sådana möten och att vi har pratat om de
horisontella kriterierna bland annat (...) så det har ju inte varit någon
aktivitet ännu men jag tror att det kommer. “ (P3)
Ingen av representanterna från styrgruppen kan ge exempel på följeforskningens
aktiviteter. När följeforskarna i projektet tillfrågas om de sätt och metoder som
används i följeforskningen för att följa upp om de genomförda aktiviteterna i projektet
är i linje med den effektlogik och uppställda mål kan F2 inte ge svar på detta då hen
varit för lite involverad i detta. F1 menar däremot att det inte är ett ämne följeforskningen berör.
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“Då måste vi nog vara det jag svarar så här att vi inte följer upp, vad ska
vi säga, resultaten i projektet. Utan vi studerar hur projektledningen
hanterar de resultat och de förändringar som behöver göras i projektstrukturen.” (F2)
Enligt följeforskarna arbetar man med att fortlöpande kritiskt granska projektet genom
att närvara vid möten och vid vissa av dessa ge återkopplingar till projektledningen.
”Ett exempel är att vi har deltagit i tre av de ekonomiska genomgångar,
alltså ekonomisk uppföljning av tre av delprojekten och sen har vi då
delgivit projektledningen våra synpunkter kring det. Vi har liksom lyssnat
av hur diskussioner har gått sen har vi då, kan man säga i särskild ordning
eller vid särskilt tillfälle berättat för projektledningen hur vi ser på de
synpunkter som har kommit fram. Då kan man säga bara så att man förstår
bakgrunden, att projektet inte kom riktigt igång som det var tänkt och det
är ju väldigt vanligt i sådana här stora projekt och det märks särskilt på
den här ekonomiska uppföljningen där man då har fått föreslå att man ska
öka kan man säga aktiviteterna, lägga till fler aktiviteter för att liksom
omsätta medlen. Så det blir liksom bakgrunden och då har vi suttit ner vid
tre av de mötena, vi har också gett återkopplat till projektledningen hur vi
ser på diskussionen men de fattar ju de beslut som behövs grundat på det.”
(F1)
F2 har även där en svårighet att uttala sig om ämnet, på grund av uppdelningen av
rollerna. De metoder som används för att göra detta är enligt följeforskarna genom
deltagande av möten, statusrapporter och återkoppling när någon fråga kan anses som
kritisk för projektet.

5.5

Lärandeprocesser

Enligt Ecoloop AB (2017, s. 23) och projektbeskrivningen (Bilaga 5, s. 2) ska
följeforskningen “Bidra till en god spridning av specifik och generaliserbar
kunskap till aktörer utanför projektet”. Som tidigare nämnts i statusrapport 1- 7
(Bilaga 6) är målet för följeforskningen bland annat att generalisera de
erfarenheter som uppkommer i projektet och bidra till ett ökat lärande kring
förändringsprocesser. Det nämns även att tonvikten i följeforskningen ska ligga
på uppföljning- utvärdering - lärande. Enligt KTH:s upphandlingsunderlag ska
följeforskningen ur ett lärande-perspektiv:
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” – kunna organisera för lärande och leda lärandeprocesser.
– hålla sig uppdaterad och informerad om följeforskning i andra
glkprojekt.
– självständigt återföra gjorda erfarenheter i projektet, och även i form
hgav deltagande i offentlig diskussion, lärkonferenser och seminarier.
– aktivt bidra till en konstruktiv lärmiljö där erfarenheter tas till vara som
grundlför gemensamt lärande.
– hålla sig uppdaterad och informerad om följeforskning i andra
hjprojekt".
(Bilaga 4, s. 3)
När de intervjuade projektdeltagarna tillfrågas om vilka förutsättningar för lärande
som följeforskningen kunnat bidra med för deltagarna och deras respektive delprojekt
anser sju av tio att följeforskningen inte bidragit till detta.
”jag tycker inte att det har varit speciellt förutsättande för lärande.”
(P2)
“(...) lärandet som vi tar till oss och skapar i WP: et det kommer ifrån de
delprojekt vi gör och inte från följeforskningen. Tyvärr.” (WPL C)
“De är ju med, men jag vet inte om de har varit med och liksom tagit fram
någon agenda på vad vi ska titta på i exempelvis de här studie-besöken
och så. Så att följeforskningen är inte [delaktig] till så stor grad.
(WPL D)
De deltagare som svarade att följeforskningen har bidragit detta anser att det sker
genom djup sakkunskap från följeforskningens sida och en dragning som följeforskningen hållit angående de olika delprojekten. Projektdeltagarna (totalt nio) tillfrågades på vilket sätt och till vilken grad följeforskningen är delaktig i arbetet med
erfarenhetsåterföring och kunskapsbildning, tabell 6 visar hur deltagarna svarade på
denna fråga. Två deltagare anser att delaktigheten, när det kommer till
erfarenhetsåterföring, görs genom att följeforskningen är delaktig i möten. Fyra
deltagare upplevde att följeforskningen inte är så delaktiga, två ansåg att de inte alls är
delaktiga och en deltagare svarade att denne inte visste. När det kommer till
kunskapsbildning anser tre deltagare att detta görs genom att följeforskningen deltar i
möten. Lika många ansåg att följeforskningen inte är så delaktiga inom ämnet, två
ansåg att följeforskningen inte alls har en delaktighet, och en uppgav att denne inte
visste.
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Tabell 6. Följeforskningens delaktighet i erfarenhetsåterföring och kunskapsbildning,
enligt deltagare.
Svar
Erfarenhetsåterföring
Kunskapsbildning (antal)
(antal)
Genom att delta på
2
3
möten
”Inte så delaktiga”
4
3
Inte alls
2
2
Vet ej
1
1
Enligt följeforskarna i projektet har man bidragit aktivt till en konstruktiv lärmiljö där erfarenheter tas till vara som grund för gemensamt lärande genom att delta i möten och diskussioner,
föreslagit indikatorer och den inläsningsrapport som skrivits. Det är även dessa exempel som
lyfts fram när de blir tillfrågade om vilka förutsättningar för lärande som skapas genom följeforskningen. Båda följeforskare är överens om att arbetet med kontinuerlig kunskapsbildning
inom projektet och erfarenhetsutbyte utanför projektet är ett relativt obearbetat fält. När det gäller
organisering av lärandeprocesser och lärandeaktiviteter så svarar F1 på följande sätt:
“Vi kan väl säga att vi själva i följeforskningen, vi organiserar inte egna
lärandeprocesser utan vi deltar i sådana aktiviteter som projekt-ledningen
har med i projektet. Och så tycker vi att vi då och då liksom kanske höjer
graden av lärande eller gör vissa insatser men i princip är det väl så att vi
deltar och bidrar genom vårt, vår närvaro egentligen i den här gruppen.”
(F1)
Enligt F2 arbetar följeforskningen med att generalisera de erfarenheter som uppstår i
projektet och bidrar till ett ökat lärande kring förändringsprocesser genom att delta i
möten vilket F1 instämmer om:
“Vi kan ta det här exemplet med den ekonomiska uppföljningen där vi
följde tre av de här dialogerna med tre av WP områdena att där de synpunkter vi lämnar då till projektledningen de är ju generaliserade d.v.s. vi
ser att vi måste lägga till fler aktiviteter generellt sätt.(...) Men vi har
försökt då hålla oss lite mer på en generell nivå och säga att alla delprojekt måste öka sina aktiviteter och det här är liksom en väldigt
gemensam fråga och, så att det är väl ett exempel på att vi försöker
generalisera kunskap.“ (F1)
De utomstående deltagarna, Tillväxtverkets expert och följeforskare, i denna studie är
överrens om att följeforskare bör vara delaktiga i och på något sätt ansvariga för att
organisera lärandeprocesser och lärandeaktiviteter i ett projekt, men betonar att det är
projektledaren som har ett huvudansvar för detta.
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“Ja, jag tycker att man har ett ansvar, men man kan inte ha ett ensamt
ansvar. Det är projektet och projektledaren har ett jättestort ansvar i att
man medskapar, helt enkelt.” (Utomstående följeforskare)
“Ja om det ordnas återföringsträffar och återföring till styrgrupp, till
delprojektledare, projektdeltagare etc. Då har ju självklart följeforskaren
ett ansvar att vara med i den lärprocessen och formulera sina bidrag eller
sina iakttagelser på ett sätt så att det kan fyllas in i den processen. Men
själva processen är inte följeforskarens uppgift att rigga. Utan det ska
vara projektledaren.” (Tillväxtverkets expert)
Enligt Tillväxtverkets expert fungerar följeforskare i ett projekt som en viss brygga
mellan likartade projekt, och på så vis bidrar följeforskningen till kunskapsöverföring.
När det kommer till förutsättningar för lärande som skapas med hjälp av följeforskning svarar den utomstående följeforskaren:
”jag tror att det kan skapa massor av förutsättningar för lärande. Och sen
handlar det om att väga eller ha någon balans med, vad man kan säga,
projektet och projektmedlemmarna måste ha en mogenhet för att ta emot
det. (...) Och när det gäller möjligheter att skapa lärande, så tänker jag att
här handlar det om att hjälpa till och fånga upp och spegla in i projektet
att "det här säger ni idag, för ett år sen så sa ni detta" och "här kan jag se
att ni har återkommit till diskussionen men det här har hänt" så att den
här speglingen är hela tiden viktig.” (Utomstående följeforskare)
Tillväxtverkets expert menar att det i praktiken oftast blir för få lärandeaktiviteter
utförda i projekt överlag, men att förutsättningarna för lärande kan skapas i den
kontinuerliga kontakten med projektledningen och återföringen till styrgruppen en
gång i halvåret.

5.6

Förbättringsförslag från projektdeltagare

När det kommer till följeforskningens syfte och roll önskas från delprojektledarnas
sida en tydligare koppling mellan följeforskningen och delprojektens arbete/projektet
överlag. Delprojektledarna anser även att följeforskningen bör spela en större roll i
projektet och tydliggöra sitt syfte i projektet, vilket även tros skulle gynna samarbetet.
Vidare lyfter delprojektledarna fram att avstämningar kring sitt arbete och mer
konkreta tips angående detta som förslag till aktiviteter.
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”Jag ser gärna att den spelar större roll. Jag ser gärna att F1 hjälper mig
som delprojektledare att kolla av så att jag är på rätt väg om F1 är
bollplank och så.” (WPL C)
“Jag hade gärna sett att det fanns mer tid till följeforskningen och mer
kanske ett uttalat uppdrag. (...) och nu inför nästa period så planerar vi att
se om följeforskningen kan få en större roll. Om man skulle formulera om
uppdraget och som sagt vara med i processen på ett annat sätt eller liksom
ännu mer assisterande till projektledningen. Vi inser att det behövs mera
tid och därför så får vi uppfylla den här extra rollen som vi kommer på nu
som är mera att assistera projektledningen kanske. Och då tror jag att det
blir bättre. “ (WPL D)
Angående lärprocesser anses att det även där finns utrymme för följeforskningen att ta
större plats och roll.
”Jag tror man behöver ta ett grepp om erfarenhetsåterföring i projektet i
stort först. Jag tror inte att det är helt till fylles med genom att bara sitta
på de här långa mötena och prata om vad man har gjort. Det tror jag inte
räcker. I så fall behöver man sätta en form för erfarenhetsåterföring och
se till så att folk får chansen. Utan att bli så administrativt tungt (...) Och
sen skulle de också kunna hjälpa projektet med hur formen i så fall är för
erfarenhetsåterföring inom projektet. Hur gör man det på möten då? Om
det inte bara ska handla om den här vanliga mötesformen.”
(WPL C)
“Jag tror att det finns utrymme för att göra lärande och den reflekterande
biten, som jag också tänker följeforskningen som kan bidra till, att göra
den mer explicit. (…) Den självreflekterande biten kunde säkert vara mer
tydlig.” (WPL D)
“Det är ju om man på något sätt liksom i början av projektet kanske går
igenom vilka kunskaper som finns. (...) Sen är det ju så att alla sitter såklart
på olika kompetenser och det är ju en fördel, men att man liksom gör
någon liten studie kring, rekommendationer på vad man kan lära sig mer.”
(P3)
De förbättringsförslag som lyfts fram av projektledningen är främst regelbundna
avstämningar, att följeforskningen har en större kontakt med delprojekten och att
följeforskningen tar en större roll i lärandeprocesser. Styrgruppen lyfter fram bättre
och kontinuerlig återkoppling, i enlighet med delprojektledare, att följeforskningens
syfte och roll kan behöva konkretiseras och tydliggöras genom en dialog kring förväntningar från styrgruppens sida. När det kommer till lärprocesser föreslås följande:
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“Det kanske är just att skicka in frågor, alltså frågeställningar, "fundera
över det här, det här har vi sett, fundera över det här " Att det är mer
konkret. Och kanske inte att man kommer och rapporterar, utan kanske en
fråga i taget, ja men " tänk på det här, på det här mötet. Och så får ni
tänka på det här till nästa". För in det.” (S1)
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6 Analys
Här analyseras resultatet utifrån de ställda forskningsfrågorna och det teoretiska
ramverket. Resultatet analyseras även utifrån studiens syfte; att analysera följeforskningen i projektet GBS vad avser Tillväxtverkets riktlinjer (se Bilaga 3) om
följeforskning och att synliggöra de förutsättningar för lärande som skapas med hjälp
av följeforskning, utifrån valda lärandeteorier. Avsnittet är uppdelat efter de tre
forskningsfrågorna, som behandlas en i taget.

Vilka av Tillväxtverkets riktlinjer kring följeforskning, kan urskiljas i projektet GBS?

Enligt Tillväxtverkets riktlinjer (2017c) bör följeforskningen arbeta kring P1:
Projektlogik, P2: Processen, P3: Public debate, N1: Nyckelaktiviteter, N2: Nyckelpersoner och slutligen N3: Nyckeltal.
När det kommer till P1: Projektlogik är en av punkterna följeforskningen bör resonera
kring “ Ligger de genomförda aktiviteterna i linje med projektlogiken?” Ur
intervjuerna med följeforskarna i projektet framkommer att följeforskningen i
projektet inte följer upp resultaten i projektet, utan fokuserar på att studera
projektledningens hantering av dessa. Detta går emot den uppgift följeforskningen har
enligt delrapport 1 och statusrapporterna som menar att följeforskningens specifika
delmål är bland annat att:
– Bistå projektledningen i att dokumentera, sammanställa, analysera och
kommunicera genomförda aktiviteter i projektet (följa upp projektet);
– Bistå projektledningen i att löpande inventera, dokumentera, sammanställa, utvärdera och kommunicera projektets resultat och effekter
(utvärdera projektet) (Ecoloop AB, 2017, s. 23).
– Följeforskning berör alla delprojekt. Det ligger dels i att löpande
inventera, dokumentera, sammanställa, utvärdera och kommunicera
projektets resultat och effekter (Bilaga 6).
Att inte följa upp resultaten i projektet skulle även utmana följeforskningens mening,
som presenterats i Ellströms (2009) definition samt Brulin och Svenssons (2014)
utvecklingsstödjande utvärderingsmodell. Med detta innebär det även att princip N2:
Nyckelaktiviteter som lyfter fram undersökningar kring projektets utfall och resultat
inte uppfylls. Det erhållna svaret kan bero på att projektet ännu är pågående och ännu
i startfas, vilket innebär att projektets slutgiltiga resultat ännu inte existerar. Däremot
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bör de resultat som projektet resulterat i hittills hanteras och följas upp, vilket även
framgår i delrapport 1 (Ecoloop AB, 2017) som menar att detta ska bedrivas löpande,
vilket innebär under projektets gång.
P1: Projektlogik fokuserar även på projektets mål och uppmanar följeforskaren att
undersöka dessa ur praktisk synpunkt, vilket kan kopplas till den övning följeforskningen genomfört med avsikt att problematisera och ifrågasätta målen. När det
kommer till P2: Processer och P3: Public debate som har ett fokus på spridning av
projektets erfarenheter och resultat till omvärlden, har upphandlingsunderlaget (Bilaga
4) tydliga punkter kring detta:
– Självständigt återföra gjorda erfarenheter i projektet, och även i form av
deltagande i offentlig diskussion, lärkonferenser och seminarier.
Detta har, som tidigare presenterat, även lyfts fram i Projektbeskrivningen (Ecoloop,
2017, s. 23) som menar att följeforskningen ska bidra till en “spridning av
generaliserbar kunskap till aktörer utanför projektet”. Genom följeforskarnas deltagande i möten, seminarier och konferenser med utomstående aktörer uppfylls P2 och
P3, men hur aktivt detta deltagande är svårt att tolka. Det exempel som lyfts fram av
följeforskarna själva handlar om synpunkter som ett antal WP: n haft som sen
generaliserats till hela projektet.
“Vi kan ta det här exemplet med den ekonomiska uppföljningen där
vi följde tre av de här dialogerna med tre av WP områdena att där de
synpunkter vi lämnar då till projektledningen de är ju generaliserade d.v.s.
vi ser att vi måste lägga till fler aktiviteter generellt sätt.(...) Men vi har
försökt då hålla oss lite mer på en generell nivå och säga att alla delprojekt måste öka sina aktiviteter och det här är liksom en väldigt
gemensam fråga och, så att det är väl ett exempel på att vi försöker
generalisera kunskap.“ (F1)
Detta exemplifierar dock inte arbetet med spridning av generaliserad kunskap till
aktörer utanför projektet. Genom att intervjua representanter i styrgruppen och
referensgruppen har följeforskningen arbetat med N2: Nyckelpersoner, dock har
resultatet av intervjuerna och följeforskningens tankar kring detta inte presenterats till
projektdeltagarna, i skrivande stund. Däremot framkommer det inte i studien hur
följeforskningen har arbetat med N3: Nyckeltal.
Sammanfattningsvis går de flesta av Tillväxtverkets riktlinjer (Bilaga 3) att identifiera
i följeforskningsarbetet i GBS, såsom P2, P3, N2 och delar av P1. Däremot uppfylls
inte följeforskningens huvudsakliga ändamål när projektets resultat och effekter av
aktiviteter inte följs upp på det sätt som anges i riktlinjerna.
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Vilka förutsättningar för lärande kan identifieras genom följeforskningen i projektet
GBS?
Projektet ska enligt KTH:s upphandlingsunderlag (se Bilaga 4) följa en utvecklingsstödjande ansats, vilken syftar till att grunda sig på ett utvecklingsinriktat lärande
(Brulin & Svensson, 2011; anbudet KTH). Ett utvecklingsinriktat lärande sker när
individer får möjlighet till att själva reflektera, identifiera och definiera problem eller
uppgifter (Brulin & Svensson, 2011). Det anpassningsinriktade lärandet upplevs
handla om individens anpassning till uppgifter och möjligheter att klara av det vardagliga arbetet. Den utvecklingsstödjande ansatsen kan enligt tabell 2 sammanfattas
genom olika punkter. Resultatet påvisar att följeforskningen följer en formativ inriktning, då den agerar som ett bollplank till projektdeltagarna, men främst till
projektledningen. Rapporteringen (återkopplingen) sker både muntligt och skriftligt,
dels genom statusrapporter, den publicerade delrapport 1 (och ännu en rapport som
tillkommer) samt genom muntlig återkoppling som visat sig vara mest framträdande
till projektledningen. Vad gäller följeforskningens förhållningssätt, är den i nära
anknytning till projektet, och ser sig som en “kritisk kompis”.
När det kommer till vilket perspektiv följeforskningen ska ha, så ska det enligt den
utvecklingsstödjande ansatsen vara integrerad både uppifrån och nedifrån (Brulin &
Svensson, 2011). Detta framhålls även av Ecoloops projektbeskrivning (2017, s. 2) där
det beskrivs som “fungera som kitt mellan projektledning och projektdeltagare”, vilket
endast är möjligt om en dialog förs. Det resultatet visat är dock att det hittills har varit
bristfälligt i projektet, tvåvägskommunikationen med delprojektledarna är betydligt
sämre än med projektledningen. Följeforskningen har således inte haft ett perspektiv
som följer den utvecklingsstödjande ansatsen. Detta är något som den utomstående
följeforskaren betonar och menar att för att motverka detta, ska följeforskaren variera
sitt deltagande, både på ledningsnivå och även ner på WP - nivå. Detta kan möjliggöra
en övergripande blick över projektet samt öka förståelsen kring hur projektdeltagarna
resonerar.
Vidare lyfte den utomstående följeforskaren fram att utrymme ska ges till
följeforskningen att antingen helt eller delvis hålla i en del av projektmötena för att
tillåta reflektion. Detta är en förutsättning för det utvecklingsinriktade lärandet, att
projektdeltagarna ska få utrymme att ifrågasätta och reflektera över innehåll, problem
och uppgifter. Detta har följeforskarna i projektet påvisat dels genom att de
konstruktivt ifrågasatt och problematiserat de tre projektmålen, vilket genom en
övning resulterat i ett förtydligande av de schematiska bilderna kring projektet (se
Figur 1). Detta framfördes även av den utomstående följeforskaren som menar att det
inte är självklart att projektmedlemmarna reflekterar över lärande när de arbetar, och
det är där följeforskaren träder in “och lyfter saker och ting till en metanivå”. Övningen
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som ledde till ett förtydligande av förhållandet mellan projektmålen, tillät ett kritiskt
ställningstagande till projektmålen, och reflektion vilket tyder på att doubleloop
lärande skett och är en förutsättning för ett utvecklingsinriktat lärande (Granberg &
Ohlsson, 2014; Ellström, 1992). Det kan även tänkas att projektdeltagarna under denna
övning haft möjlighet att reflektera över de primära upplevelserna och fått en djupare
förståelse av målen, vilket enligt Dewey är en utgångspunkt för lärande (Granberg &
Ohlsson, 2014).
Deltagarna har ansett att följeforskningen bidragit med sakkunskap, vilket tyder på en
sorts explicit kunskap. Följeforskningen har än så länge avgett en rapport som enligt
Ellström (2009) är ett sådant exempel, den typ av kunskap kan ligga som grund till att
ny kunskap skapas. Denna rapport är tillgängligt för alla i projektet, och är ett sätt att
sprida den kunskap som följeforskarna har till resterande projektmedlemmar. Detta
påpekar Tan et al. (2007) är en central del i kunskapshantering i relation till en
organisation, att sprida den kunskapen som finns och skapas i organisationen. Däremot
menar Tan et al. (2007) att det är viktigt att aktivt arbeta med kontinuerlig
kunskapsbildning och att ifrågasätta den befintliga kunskapen (likt doubleloop
lärande, utvecklingsinriktat lärande och Deweys dialektiska process). Detta är det
följeforskningen bidra till genom att använda rapportens innehåll som ett
diskussionsunderlag.
Det som kan tydas av följeforskningen i dagsläget ur Sanchez (2005) lärandemodell
med de fem cyklerna, så har följeforskningen hittills främst bidragit på de högsta
nivåerna (se figur 1), lärande cyklerna organisationen och grupp/organisation. Detta
till följd av den minimala återkopplingen och diskussionen på delprojektnivå. Däremot
är den återkopplingen till projektledningen mer framträdande. Detta kan tänkas bero
på att perspektivet inte följer den utvecklingsstödjande modellens syn, integrerat både
uppifrån och nedåt, och på så sätt inte möjliggör de andra lärandecyklerna
(individuella, individ/grupp och grupp). I den lärandecykeln individ/grupp, har
följeforskaren kunnat sprida kunskapen från sig själv till projektdeltagarna i
organisationen, vilket enligt Sanchez (2005) är relevant för fortsatta diskussioner och
reflektioner. Fler lärandecykler skapar förutsättningar till ett doubleloop lärande samt
ett utvecklingsinriktat lärande, då individerna får reflektera och ha ett kritiskt förhållningssätt till exempelvis den innan nämnda rapporten (Ecoloop AB, 2017).
Förutsättningen för lärande är just reflektionen över de primära uppfattningarna
(Granberg & Ohlsson, 2014). Halvarsson och Sandberg (2009) menar att förutsättningarna kan skapas genom att organisera och planera för analysseminarier där
rapporter framtagna av följeforskningen disskuteras så att projektdeltagarna
gemensamt får tillfälle att fundera och på så sätt vara delaktiga i framtagningen av
kunskap. Därigenom skapas utrymme för ett utvecklingsinriktat lärande. Följeforskarna kan enligt Brulin och Svensson (2011) använda sig av regionala aktörer och
lärosäten för att organisera lärprocesser. I detta projekt har följeforskarna en stor
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möjlighet för detta då projektet har KTH som ägare och samt IVL Svenska Miljöinstitutet som en av samverkanspartnerna.
Projektdeltagarna nämner även att följeforskningen varit med på studiebesök och en
studieresa, dock framgår det inte om följeforskningen har tagit fram någon agenda,
eller tydliggjort det bakomliggande ändamålet för detta deltagande. Halvarsson och
Sandberg (2009) framhåller vikten av att tillsammans med projektdeltagare analysera
och definiera lärande, vilket hade en möjlighet följeforskningen redogjort för
ändamålet av sitt deltagande och inte funderat eller tagit fram något diskussionsunderlag i för- eller efterhand.
Det framkommer att följeforskningens deltagande på projektgruppsmöten är av samma
form som andra delprojekt, där deltagandet förser projektet med en uppdatering. Detta
lyfts fram i den utvecklingsstödjande ansatsen där det betonas vikten av att
följeforskaren är kontinuerligt närvarande och delaktig i arbetet, för att kunna finna
olika sätt att förbättra förutsättningarna för projektet och lärande (Brulin & Svensson,
2011). Vidare kan detta ses som det Tan et al. (2007) nämner, att kunna hantera den
kunskap som finns i en organisation. Genom följeforskarens närvaro i möten ges
möjlighet till att identifiera, organisera och strukturera kunskapen som finns och på så
sätt sprida den vidare till alla i projektet (Tan et al. 2007).
Hur uppfattar projektledningen, projektgruppen och styrgruppen i projektet förutsättningarna för lärande genom följeforskningen?

Majoriteten av projektdeltagarna anser inte att följeforskningen har möjliggjorts att
bidraga med förutsättningar för lärande. Det är tydligt att följeforskningen har haft ett
större samarbete och inverkan på projektledningen än med övriga projektdeltagare,
vilket kan ha orsakat denna uppfattning. Möjligtvis delas de förutsättningarna för
lärande som följeforskningen skapar i första hand med projektledningen, som därefter
implementerar dessa till projektet. Detta gör att följeforskningen insatser inte blir helt
synliga för övriga deltagare. Det som projektdeltagarna ser, eller tar del av, är åtgärder
eller kunskaper som fram framkommer på organisatorisk nivå (Sanchez, 2005). Vidare
kan även bristen på återkoppling som ett flertal delprojektledare och styrgruppsrepresentanter lyfter fram, vara en bidragande orsak till denna uppfattning om att
följeforskningen inte bidrar till förutsättningar för lärande. I Sanchez (2005) teori lyfts
diskussion, tolkning och analyser som en utgångspunkt för lärande oavsett nivå. Med
hjälp av regelbundna återkopplingar och tillhörande diskussioner till delprojektledare
skulle följeforskningen ha stor inverkan på det organisatoriska lärandet även på gruppoch individnivå, vilket inte ännu sker i full utsträckning. Enligt teorin om den femte
generationens utvärdering och den utvecklingsstödjande utvärderingsmodellen bör
följeforskning vara till praktisk nytta (Brulin & Svensson, 2011; Brulin et al., 2009).
Detta är även något som nämns i beskrivningen för följeforskningen på GBS:s hem-
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sida. Det framkommer dock ur intervjuerna att endast fyra av tio tillfrågade projektdeltagare anser att följeforskningen bidragit till deras arbete och delprojektmål. Den
grupp som ser följeforskningens aktiviteter som minst relevanta för deras arbete är
delprojektledarna, vilket är problematisk ur ett perspektiv som delas med Karlsson
(1999) och Jerkedal (2010). Det finns stor risk att det resultat som följeforskningen
senare presenterar inte tas emot och valideras av delprojektledarna på grund av
bristande relevans och interaktion (Karlsson, 1999; Jerkedal, 2010). I sammanhanget
kan det nämnas att Tillväxtverkets expert framhållit att rollen som följeforskare i ett
projekt inte ska vara av assisterande slag, utan ska försöka hitta en balans mellan att
vara både nära och en kritisk granskare. Följeforskaren ska inte vara assisterande
projektledare utan ha ett kritiskt förhållningssätt till hur projektet genomförs och
planeras, likt det den utvecklingsstödjande modellen innebär (Brulin & Svensson,
2011). Det noteras att en delprojektledare önskade en sådan roll, men detta är alltså
inte något ett projekt ska eftersträva i sin följeforskning, enligt Tillväxtverkets expert
och även något Brulin och Svensson (2011) belyste.
Enligt Tillväxtverket (2017d) ska följeforskningen fylla en tydlig funktion i projektet,
vilket även var ett återkommande förbättringsförslag från de intervjuade projektdeltagarna; att tydliggöra följeforskningens roll och syfte i projektet. Ett tydliggörande
angående dessa aspekter bidrar till en kännedom för följeforskarna om vilka
förväntningar som ställs och en möjlighet att kunna möta dessa. Tillväxtverket (2017d)
betonar dock att det är projektdrivarnas ansvar att skapa de rutiner och arbetsformer
som ger utrymme för följeforskningen att fylla sin funktion. Detta innebär således att
projektdrivarna har ett indirekt inflytande över förutsättningarna för lärande. Om
utrymmet för följeforskningen och dess roll inte tydliggörs kan inte följeforskningen
fullfölja sitt uppdrag och fylla sin funktion.
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7 Diskussion
Detta avsnitt har i avsikt att diskutera det resultat som erhållits under studien, utifrån
tidigare forskning och det teoretiska ramverket. Vidare diskuteras även studiens
validitet och generaliserbarhet.
Det finns inga tydliga krav på hur följeforskning ska bedrivas. Följeforskningens
ändamål, roll och metoder varierar beroende på vilket projekt det utförs i och projektets
behov, vilket innebär att detta fastställs i upphandlingen av följeforskningen. Enligt
Tillväxtverket (2011) är den främsta anledningen till att låta projektet själva ansvara
för upphandlingen att det skapar en “genuin utvärderingskultur” som enligt
Tillväxtverket (2011) förbättras om myndigheten minskar sin kontrollerande funktion.
Däremot bidrar det även till en risk att projektdrivarna till viss del påverkar följeforskningen och kan motverka den objektivitet som eftersträvas. Detta genom att själva
bestämma den roll och det syfte följeforskningen ska ha i projektet samt de
ekonomiska resursernas storlek.
Vad som framkommit ur denna studie är att följeforskarrollen behöver förstärkas och
förtydligas i projektet. Detta skulle kunna främja samarbetet mellan delprojektledare
och följeforskningen samt bidra till lärande i större utsträckning. En lösning till den
otydliga rollen följeforskare tar sig an är något som Tillväxtverket (2012) lyfter fram
i sin undersökning, och menar att det behövs ett slags fortsatt professionalisering av
rollen. Detta menar Tillväxtverket (2012) är möjligt genom att stödja följeforskare i
kontinuerlig fortbildning, och förstärka erfarenhetsutbytet mellan olika följeforskare.
Vidare lyfts vikten av att tydliggöra följeforskarnas anknytning och tillgänglighet till
styrgruppen, och medverkan vid vissa möten. Styrgruppen har enligt Brulin och
Svensson (2011) en väsentlig roll i projektet och måste ha belägg från följeforskning
för att ta hjälp att ta strategiska beslut. Denna aspekt har visat sig vara problematisk i
detta projekt, då styrgruppsrepresentanterna ansett att det varit för svag återkoppling
till styrgruppen. En ytterligare faktor som kan påverka den kritiska distansen som
eftersträvas inom följeforskning är den närhet följeforskaren har till projektledningen
(Sjöberg et al. 2009). Trots den risk till konflikt som kommer med den roll som
följeforskare tar på sig visar forskning från Tillväxtverket (2011), som nämnts tidigare,
att majoriteten av följeforskare inte anser att det är ett problem att ta på sig en tvådelad
roll som oberoende utvärderare och processtödjare. Det är däremot viktigt att ha i
åtanke att dessa följeforskare möjligtvis inte är medvetna om den indirekta påverkan
som projektet haft på följeforskningen.
Enligt Ellström (2009) bör följeforskning bedrivas med avsikt att skapa lärande, men
den enda kompetens som Tillväxtverket (2017d) betonar är att följeforskare bör ha, är
tidigare erfarenheter av utvärdering. Att medvetet arbeta för att skapa lärande i ett
projekt utan sådana pedagogiska kompetenser, eller lärande - kopplade riktlinjer kan
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bli problematiskt för följeforskare som saknar en pedagogisk bakgrund. Dessutom är
följeforskarna begränsade vad avser tid och budget, vilket kan påverka i vilken
utsträckning arbetet med lärande sker. Tillväxtverket bör kunna erbjuda stöd angående
lärande för följeforskare i större utsträckning än vad som sker idag. Enligt Brulin och
Svensson (2011) finns inget uppenbart sätt för hur man skapar lärande i projekt,
däremot anses analysseminarier ha en betydande effekt för gemensam kunskapsbildning. Brulin och Svensson (2011) menar att analysseminarier kan användas till att
gemensamt i projektet analysera olika frågeställningar/ innehåll, och på så sätt
engagera projektdeltagarna i sitt eget lärande. Detta anser författarna förhöja kvaliteten
på resultaten som uppkommer, och även “nyttiggöra resultaten av utvärderingen”
(Brulin & Svensson, 2011, s. 68). Vidare menar Brulin och Svensson (2011) att
kunskap som gemensamt skapats, tar individer till sig i större utsträckning. Detta
innebär att individer behöver använda sig av både det utvecklings- och
anpassningsinriktade lärandet, dels för att de behöver lära sig nytt och dels även lära
sig att behärska det nya (Ellström, 2009; Brulin & Svensson, 2011). På så sätt blir
lärandet ” en slags pendelrörelse mellan utveckling, i betydelsen söka efter något nytt,
och anpassning, i betydelsen bemästring och befästande av det nya” (Brulin &
Svennson, 2011, s. 69). En annan aspekt, som kan diskuteras är att detta projekt har
haft en långsam startfas, projektet behövde mer tid än tänkt komma igång med både
aktiviteter och innehåll. Detta har lett till att följeforskningens planerade intervjuer och
enkätundersökningar uppsköts till senare, vilket kan ha påverkat det resultat har
studien visat. Tillväxtverket (2012) lyfter även fram att förändringar i projekt har
påverkan på planeringen och utförandet av följeforskningsinsatsen. Följeforskning
som ska utföras enligt ett projekts behov behöver således vara flexibelt, då projektets
behov kan förändras under den tid genomförs, precis som detta projekt har visat.

7.1

Studiens validitet och generaliserbarhet

Insamlingen av empirisk data till denna studie har skett genom intervjuer och
dokumentstudier, men grundat sig till största del på intervjuer. Detta beror på den
begränsade tillgången till information som fanns att hitta angående följeforskningens
arbete i dokumenterad form, vilket tros bero på projektets förseningar. Dessutom sker
samspelet mellan följeforskarna och projektdeltagarna främst i muntlig form än
skriftlig, vilket kan ge ytterligare förklaringar till denna ojämna fördelning. En annan
aspekt är det begränsade utbudet av vetenskapliga artiklar om följeforskning. Det har
inte varit något ämne som utforskats fullt ut ännu och således existerar endast ett fåtal
vetenskapliga artiklar som berör ämnesområdet följeforskning.
En aspekt som är värd att lyfta fram med avseende på validiteten av intervjudata, är att
intervjuaren inte kan kontrollera resultatet som framkommer av intervjun
(Denscombe, 2009). Detta beror dels på att det är deltagarnas uppfattningar och
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erfarenheter som efterfrågas, dock framhåller Denscombe (2009) att det finns olika
kontroller som kan öka validiteten av resultatet. En av dessa är att söka efter teman i
insamlade data (Denscombe, 2009). Efter utförda intervjuer, och inläsning av rådata
blev det tydligt att ungefär samma idéer och tankar trädde fram. Följaktligen, kan trovärdigheten bedömas vara högre. Vidare, fick alla informanterna information om att
deras uttalanden skulle vara anonyma, vilket gör det sannolikt att deltagarna vågar tala
sanning. En annan aspekt som kan diskuteras, är något som Denscombe (2009, s. 269)
och Bjørndahl (2005) nämner, att inspelning av en intervju medför en “konstlad
situation”. Detta innebär att deltagarna kan anses bli skrämda av situationen. Detta har
forskarna försökt förhindra dels genom att deltagarna fått välja intervjuplats, men även
något som Bjørndahl (2005) nämner vad gäller synligheten av mikrofonen vilket kan
ha en inverkan. För att förhindra detta användes en mobiltelefon vilket ansågs vara ett
mer diskret val. En annan aspekt värt att nämna, är att endast två styrgruppsrepresentanter ställde upp på intervju och en delprojektledare har inte
intervjuats. Detta innebär att studien inte kunnat täcka “hela” projektet, då ett WP inte
har ingått i studien. Vissa av de intervjufrågor som formulerades har vid genomförandet av intervjuer ansetts vara komplexa för denna studie eller svårformulerade.
Om studien gjorts om hade testintervjuer varit till stor hjälp. Vidare hade även några
av intervjufrågorna kunnat ingå i en enkät i ett förslag att reducera den stora mängd
transkriberingar som intervjuerna medförde och dessutom gett en tydligare samt
enklare hantering av kvantitativ data. Vidare har studien har inte lyckats att belysa alla
berörda gruppers åsikter, endast fyra av fem delprojektledare har ingått i studien och
endast två representanter ur styrgruppen har medverkat. För att öka studiens validitet
hade det varit önskvärt att få en högre medverkande grad, speciellt från styrgruppen.
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9 Slutsats
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som besvarar forskningsfrågorna till denna
studie och uppfyller det syfte som studien har baserats på. Vidare presenteras
möjligheter för vidare forskning utifrån de resultat som har erhållits.
Det första syftet med denna studie är att undersöka vilka av Tillväxtverkets (2017c)
riktlinjer angående följeforskning som kan urskiljas i projekt GBS. Vad som framkommit ur studien är att de flesta av dessa går att identifiera, däremot uppfylls inte ett
av de huvudsakliga ändamålen med följeforskning när projektets resultat inte följs upp.
Det andra syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar för lärande
som kan identifieras genom följeforskningen i projektet GBS. Sammanfattningsvis har
följeforskningen en viss utvecklingsstödjande ansats, där den främsta förutsättningen
för lärande bygger på den sakkunskap och reflektion som följeforskningen bidrar med
till projektledningen. Däremot bör ett större fokus även riktas mot delprojektledare och
styrgrupp, vilket även framkommer i studiens sista syfte; hur uppfattar projektledningen, projektgruppen och styrgruppen i projektet förutsättningarna för lärande
genom följeforskningen? Den slutsats som kan dras kring detta är att majoriteten av
projektdeltagarna inte anser att följeforskningen bidragit med detta, men att det kan
bero på dessa förutsättningar ligger dolda för de flesta deltagare. Ett större samarbete
med projektdeltagarna skulle dels kunna synliggöra befintliga förutsättningar för
lärande som skapas genom följeforskning, men även skapa nya.

9.1

Vidare forskning

En intressant vidareutveckling av denna studie skulle vara att undersöka följeforskningen i projektet GBS i förhållande till följeforskningen i ett annat projekt, alltså
en jämförande studie. Det hade kunnat ge grund för att undersöka likheter och
skillnader mellan följeforskningsinsatserna, hur olika projekt arbetar gentemot följeforskare och påvisa utvecklingsmöjligheter av följeforskning som fenomen. Denna
studie har haft en viss begränsning i tid, således är en intressant aspekt att undersöka
de effekter som följeforskningen bidragit med i slutskedet i projektet. Det hade även
varit av värde för denna studie att undersöka resterande aktiviteter som följeforskning
inte kunnat utföra på grund av förseningar i startfasen, och om dessa aktiviteters effekt
på lärande och utvärderingsresultatet. Vidare hade det även varit av stor betydelse för
studien att ha tagit hänsyn till delrapport 2 som Ecoloop AB snart ska publicera som
inte kunnat ingå i empirin. En annan aspekt är att denna undersökning kan upprepas i
senare skede av projektet, och titta på om följeforskningen fyller en större roll med
tiden. En annan intressant aspekt att undersöka är, något Ellström (2009) nämnde, att
studera hur organisationskulturer som främjar lärande ser ut i projekt och, vad som
kännetecknar sådana projekt i förhållande till den följeforskning som bedrivs. En sådan

48

studie är framförallt intressant vad gäller hur detta kan stödja följeforskningsinsatserna
i utvecklingsprojekt.
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2 Intervjufrågor
Frågor till delprojektledare och projektledning
1. Vad anser du rent allmänt är följeforskarens roll i ett projekt? Vad är syftet
med följeforskning?
Följdfråga: Anser du att denna roll och syfte stämmer in på projektet Grön
BoStad Stockholm?

2. Hur samarbetar och stöttar följeforskningen dig och ditt delprojekt?
Följdfråga: Vad anser du om detta samarbete och hur skulle detta kunna
förbättras?
3. Till vilken grad anser du att följeforskningens insatser är relevanta för ditt
arbete?
Ange i procent.
4. På vilket sätt har följeforskningen bidragit till ditt arbete och dina
delprojektmål, kan du ge konkreta exempel på detta?

5. Kan du ge konkreta exempel på aktiviteter som kopplar till följeforskningen i
projektet?
Följdfråga: Vad anser du om dessa aktiviteter och hur skulle de kunna
förbättras?

6. Till vilken grad anser du att lärande är en integrerad del i projektet överlag
men även i ditt delprojekt?
Ange i procent.
7. Kan du ge exempel på några särskilda tillfällen där du anser att ett lärande har
ägt rum under projektets gång?
8. Vilka förutsättningar för lärande har följeforskningen kunnat bidra med för
dig och ditt delprojekt?
Följdfråga: Vad anser du om dessa?
9. Hur anser du att ni arbetar med erfarenhetsåterföring
(i)
Inom er WP?
(ii)
Inom projektet GBS?
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Följdfråga: På vilket sätt och till vilken grad är följeforskningen delaktig i
detta, enligt din åsikt? Hur skulle detta kunna förbättras?
10. Hur arbetar ni med kontinuerlig kunskapsbildning?
(i)
Inom er WP?
(ii)
Inom projektet GBS?
Följdfråga: På vilket sätt och till vilken grad är följeforskningen delaktig i
detta, enligt din åsikt? Hur skulle detta kunna förbättras?
11. Hur använder projektet kommunikation och lärande för att nå målen?
12. Anser du att följeforskningen har bidragit till nya utvecklingsvägar för
projektet?
Om ja, Berätta kort om dessa.

Extra frågor till projektledningen
1. Omvänt, hur samarbetar och stöttar projektledningen och delprojekten
följeforskningen i projektet? Vad anser du om detta samarbete och hur skulle
detta kunna förbättras?
2. Anser du att det finns utrymme för följeforskningen att kontinuerligt
rekonstruera och omorganisera projektmålen och planeringen i projektet? I så
fall hur?
Frågor till Styrgrupp
1. Vad anser du rent allmänt är följeforskarens roll i ett projekt? Vad är syftet
med följeforskning?
Följdfråga: Anser du att denna roll och syfte stämmer in på projektet Grön
Bostad Stockholm?
2. Hur samarbetar och stöttar följeforskningen dig och styrgruppen, överlag?
Följdfråga: Vad anser du om detta samarbete och hur skulle detta kunna
förbättras?
3. Till vilken grad anser du att följeforskningens insatser är relevanta för ditt
arbete? Ange i procent.
4. På vilket sätt har följeforskningen bidragit till ditt arbete och styrgruppens
uppdrag, kan du ge konkreta exempel på detta?
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5. Kan du ge konkreta exempel på aktiviteter som kopplar till följeforskningen i
projektet?
Följdfråga: Vad anser du om dessa aktiviteter och hur skulle de kunna
förbättras?
6. Till vilken grad anser du att lärande är en integrerad del i projektet överlag
men även i styrgruppen? Ange i procent.
7. Kan du ge exempel på några särskilda tillfällen där du anser att ett lärande har
ägt rum under projektets gång?
8. Vilka förutsättningar för lärande har följeforskningen kunnat bidra med för
dig och styrgruppen?
Följdfråga: Vad anser du om dessa?
9. Hur anser du att ni arbetar med erfarenhetsåterföring
(i)
Inom styrgruppen?
(ii)
Inom projektet GBS?
Följdfråga: På vilket sätt och till vilken grad är följeforskningen delaktig i
detta, enligt din åsikt? Hur skulle detta kunna förbättras?
Frågor till följeforskare i projektet GBS
1. Vad anser du är följeforskarens roll i ett projekt och vad är syftet med
följeforskningen?
2. Kan du ge exempel på hur ni samarbetar med och stöttar projektledningen
och delprojekten i projektet?
Följdfråga: vad anser du om detta samarbete?
3. Hur ser förutsättningarna ut för att fullfölja följeforskningens uppdrag på ett
för dig tillfredsställande sätt?
4. På vilket sätt bidrar följeforskningen till projektets och delprojektets mål och
arbete?
5. Hur samarbetar ni med referensgruppen, styrgruppen och projektgruppen?
6. På vilka sätt och vilka metoder använder ni för att följa upp om de
genomförda aktiviteterna är i linje med den effektlogik och uppställda mål
som finns?
Följdfråga: Hur redovisas detta?
7. På vilket sätt arbetar ni med att fortlöpande kritiskt granska projektet, kan du
ge konkreta exempel på detta?
Följdfråga: Vilka metoder används?
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8. Hur bidrar ni aktivt till en konstruktiv lärmiljö där erfarenheter tas till vara
som grund för gemensamt lärande?
9. Vilka förutsättningar för lärande skapar ni genom följeforskning i projektet
GBS?
10. Hur organiserar ni lärandeprocesser och lärandeaktiviteter i projektet?
11. Finns det några särskilda tillfällen där du anser att ett lärande har ägt rum
under projektets gång? Ge exempel.
12. Vad var syftet med att följeforskaren medverkade i studieresan till Tyskland?
(Planerades några lärandeaktiviteter, reflektion efter?)
13. På vilket sätt arbetar ni med att generalisera de erfarenheter som uppstår i
projektet och att bidra till ett ökat lärande kring förändringsprocesser?
14. Hur använder ni kommunikation och lärande för att nå målen i projektet?
15. Hur arbetar ni med kontinuerlig kunskapsbildning inom projektet och
erfarenhetsutbyte utanför projektet?
Följdfrågor: Hur återinförs dessa till projektet?
Hur sprider ni den erfarenhet och kunskap som fås i projektet?
16. Anser du att följeforskningen bidragit till nya utvecklingsvägar för projektet?
Om ja, berätta kort om dessa.
17. Anser du att följeforskningen får utrymme att kontinuerligt rekonstruera och
omorganisera projektmålen och planeringen i projektet? I så fall hur?

Frågor till de utomstående deltagarna
1. Vad anser du rent allmänt är följeforskarens roll i ett projekt? Vad är syftet
med följeforskning?
2. Rent praktiskt, hur utförs följeforskning ur ett idealt perspektiv?
3. Enligt dig, vilka förutsättningarna krävs för att fullfölja följeforskning på ett
för dig tillfredsställande sätt?
4. Hur anser du att följeforskningen bör samarbeta med och stötta projektet och
de delprojekt som kan existera i projektet?
5. Omvänt, hur bör projektledningen och delprojekten samarbetar och stötta
följeforskningen i ett projekt? Vad anser du om detta samarbete och hur
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skulle detta kunna förbättras?
6. Vad anser du är de största svårigheterna med att följeforska i ett projekt?
7. Vilka förutsättningar för lärande skapar följeforskning i projekt?
8. Hur anser du att följeforskning kan bidra aktivt till en konstruktiv lärmiljö,
där erfarenheter tas till vara som grund för gemensamt lärande?
9. Anser du att följeforskaren bör vara delaktig och på något sätt ansvarig i att
organisera lärandeprocesser och lärandeaktiviteter i ett projekt? Och i så fall
hur?
10. Anser du att följeforskare i ett projekt har ett visst ansvar för “ lärande,
kunskapsbildning, erfarenhetsåterföring och erfarenhetsspridning?
Om ja, på vilka sätt kan och bör detta göras?
11. Vem/ vilka anser du är den främsta målgruppen i projektet för
följeforskningen?
12. Anser du att det är följeforskningens uppdrag att bidra till nya
utvecklingsvägar för projekt? Om ja, berätta kort om dessa.
13. Anser du att följeforskning bör får utrymme att kontinuerligt rekonstruera och
omorganisera projektmålen och planeringen i projektet? I så fall hur?
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3 Tillväxtverkets riktlinjer för följeforskning
Följande vägledande frågor för följeforskare presenteras på Tillväxtverkets (2017c)
hemsida.
P1: Projektlogik
Projeklogiken beskriver sambandet mellan projektets aktiviteter och dess mål.
• Hur är det tänkt att projektet ska nå sina mål? Vad grundar sig det
antagandet på?
• Ligger de genomförda aktiviteterna i linje med projektlogiken?
• Har det skett något under projektets genomförande som gör att
projektlogiken behöver förändras?
P2: Processen
Processen handlar om hur projektet skapa ge avtryck i den lokala och regionala
miljön.
• Vem eller vilka i det omkringliggande samhället kan ta vid där projektet
slutar, föra resultaten vidare och bidra till långsiktiga effekter?
P3: Public debate
Public debate, handlar om att lära av och sprida projektets resultat.
• Hur använder projektet kommunikation och lärande för att nå målen?
N1: Nyckelaktiviteter
Nyckelaktiviteter är aktiviteter som för projektet framåt, mot målen.
• Vad har projektet gjort?
• Vilka dokumenterade utfall och resultat har det lett till?
N2: Nyckelpersoner
Nyckelpersoner är yrkespersoner och experter med insyn i det område där projektet
försöker åstadkomma en förändring. Det kan vara interna personer, som deltar i
projektet, eller externa personer, som står utanför projektet. Både interna och externa
personer ska bidra i utvärderingen.
• Vad anser nyckelpersonerna om projektets framgång att påverka?
• Vad tycker nyckelpersonerna om projektets faktiska bidrag till förändring?
N3: Nyckeltal
Nyckeltal är kvantitativ information och statistik som skapar underlag för
kvalificerade bedömningar.
• Hur många eller hur stor andel av de som berörs av projektet anser att
insatserna bidrar till att lösa de problem eller åstadkomma den utveckling
som eftersträvas?
(Tillväxtverket, 2017c)
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4 Upphandlingsunderlag
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5 Ecoloops projektbeskrivning
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6 Ecoloops statusrapporter
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