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Inledning 
Traditionellt sett har utvärderingar, t.ex. av offentliga program, genomförts enligt en s.k. 
summativ modell, med vilket menas att utvärderingen genomförs i slutet av programtiden. 
Detta har dock lett till flera problem, varav ett är att spridningen av utvärderingens resultat har 
varit begränsad, både inom själva programmet eller projektet, men också utanför projektet. 
Uttryckt på ett annat sätt, kan man säga att lärandet mellan projekten varit begränsat, dvs. vill 
man uttrycka det grovt, kan man hävda att många av de lärdomar som gjorts i projektet 
faktiskt har varit bortkastade – de har ju ändå inte sprits vidare! 

Denna artikel, inlämnad till HSS09, har därför som avsikt att undersöka huruvida en interaktiv 
utvärderingsmetodik kan bidra till att lösa denna typ av problematik. Utgångspunkten för 
analysen och diskussionen kommer att vara ett exempel från en interaktiv forskningsinsats, 
där praktikerna involverats i analys- och tolkningsprocessen av den av forskarna insamlade 
empirin. Detta har ingått, som en delstudie i ett forskningsprojekt, som utgör samarbete 
mellan HELIX (Linköpings universitet) och KTH, kopplat till det nationella programmet 
Produktionslyftet. 

Genom att beskriva denna process mera ingående, samt analyserade den utifrån 
dokumentation kring processen, är avsikten i denna artikel att se huruvida en interaktiv 
forskningsapproach också leder till ökad spridning av forskningsresultaten? Orsaken till detta, 
är förstås att om så kan hävdas vara fallet, så finns det belägg för att hävda att även en 
interaktiv utvärderingsansats, t.ex. i formen av NUTEK:s modell för följeforskning, skulle 
kunna bidra till spridningen av utvärderingsresultaten. 

Artikeln är uppbyggt enligt följande struktur; 

1) Inledningsvis diskuteras bakgrunden till artikeln, varför de frågor som valts är av 
intresse, samt vad artikeln önskar att belysa. 

2) Därefter beskrivs själva fallet, i detta fall ett exempel på en interaktiv 
forskningsprocess, som också sätts i sin kontext. 

3) Sedan beskrivs den gjorda analysen av fallet, utifrån parametrar kopplade till 
delaktighet och spridning av forskningsresultaten. 

4) Den fjärde, och avslutande, delen i artikeln utgör avsnittet om slutsatser från analysen, 
samt diskussion av undersökningen och materialet. 

Förhoppningsvis skall denna struktur på artikeln göra det hela lättillgängligt för läsaren, samt 
skapa en röd tråd i läsningen. 
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Del I: Bakgrund 

Traditionell utvärdering: några problem och brister 
Den traditionella formen av utvärderingar har ett flertal tydliga brister, som allt fler forskare 
kring utvärderingsteori uppmärksammat. Ett exempel på denna typ av problematik är 
otillräcklig förmåga att fånga upp erfarenhet och lärdomar från projekt, t.ex. genom att man 
går miste om mycket av det lärande som uppstår i själva projektet (Brulin, 2008; NUTEK 
R2008:16). Detta är förstås allvarligt, då utvärderingen riskerar att ge missvisande bilder av 
projektet, eller åtminstone bara påvisa delar av vad som faktiskt har skett inom projektet. 
Exempelvis förespråkar Vedung därför det som där kallas för bieffektsmodellen, dvs. att man 
inte skall enbart utvärdera ett program utifrån dess egna angivna mål, utan också försöka se 
till vilka övriga lärdomar och liknande som uppstått i projektet (Vedung, 1998). 

Ytterligare ett exempel på problem är att projekten blir, i viss mån, ”isolerade öar”, dvs. man 
förmår inte med hjälp av traditionella former av utvärdering att sprida de lärdomar som gjorts 
i projektet vidare till andra projekt (Brulin, 2008; NUTEK R2008:16). Detta kan därför leda 
till att projekt har en tendens att ”uppfinna hjulet” om och om igen, vilket förstås är en form 
av resursslöseri, men också kan förhindra utveckling. 

Det ovan beskrivna problemen, kopplade till traditionella former av utvärdering, gör att 
många forskare idag förespråkar andra former av utvärdering. Ett exempel på detta är den s.k. 
följeforskningen, vilket är en mera raffinerad form av det som på engelska ofta kallas ongoing 
evaluation (Brulin, 2008). Andra termer som ibland används synonymt i dessa sammanhang, 
vilket inte är riktigt korrekt att göra men ändå förekommer i många diskussioner, är att tala 
om formativ utvärdering kontra summativ sådan (där just den summativa utvärderingsformen 
då utgör den klassiska formen av avslutande utvärdering) eller att tala om lärande 
utvärdering1. Den typen av utvärdering som Vedung kallar för processutvärdering kommer 
också delvis ganska nära det vi här talar om (Vedung, 1998). 

Ett återkommande moment i flera av dessa typer av utvärdering är att de förespråkar en ökad 
delaktighet i själva tolknings- och analysprocessen. Så är t.ex. fallet med den interaktiva 
forskningen (nedan exemplifierat med hjälp av HELIX-modellen), som är den approach som 
har använts i det forskningsprojekt som författaren till denna artikel har tillhört. 

Olika syn på delaktighet 

Delaktighetens omfattning 
Delaktighet är ett begrepp som i de flesta fall har mycket positiva associationer. En vanlig 
tanke inom olika managementfilosofier såsom organisationsutveckling, socioteknik, offensiv 
kvalitetsutveckling, osv., är därför att det är viktigt att öka delaktigheten i arbetet (Eklund, 
2003). Motivet till detta kan i huvudsak delas upp i två anledningar, nämligen ideologiska 
respektive operativa anledningar (Winter, 1989; Eklund, 2003)2. 

                                                 
1 Forskningscentrumet APeL, som fokuserar på läroplatsinriktat lärande, förespråkar t.ex. denna approach. 
2 Winter skiljer också mellan frivillig respektive ofrivillig delaktighet, eller ”participation” (Winter 1989). I 
denna artikel kan vi dock bortse från den ofrivilliga formen av delaktighet, eftersom det knappast har 
förekommit i den interaktiva tolknings- och analysprocessen. 



 

Ökad delaktighet i programutvärdering 

- en metodik för ökad resultatspridning? 
 

Mikael Brännmark  6(26)
 

Det senare innebär då att delaktighet har värde om, och endast om, det leder till exempelvis 
ökad effektivitet, produktivitet, medarbetarnöjdhet eller liknande – dvs. den ökade 
delaktigheten ska gynna organisationens ”prestanda”, eller åtminstone inte inverka negativt på 
den. Ideologiska skäl däremot innebär att delaktigheten anses ha värde i sig, vilket t.ex. är 
fallet när man eftersträvar industriell demokrati i en organisation. Det vanligaste är troligen 
dock en blandning mellan ideologiska respektive instrumentella motiv till delaktigheten, som 
t.ex. i Thorsruds och Emerys klassiska undersökning om självstyrande grupper i norsk 
industri (Thorsrud & Emery, 1969). Deras försök visade också att självstyrande, eller 
åtminstone delvis självstyrande, grupper kan vara ett medel för att uppnå både nöjdare 
medarbetare, högre effektivitet och produktivitet. 

Exakt vad delaktigheten omfattar varierar också förstås, men Winter identifierar fyra 
huvudelement som delaktigheten kan handla om, nämligen (Winter, 1989); 

- Målsättningsfrågor 

- Beslutsfattande 

- Problemlösning 

- Utvecklings- och förändringsinsatser 

Man kan också här skilja mellan direkt respektive representativ delaktighet (Eklund, 2003), 
där då ”direkt” handlar om att de anställda involveras direkt, medan ”representativ” handlar 
om att (t.ex.) de anställda görs delaktiga i en beslutsprocess genom en representant, t.ex. i 
formen av fackrepresentation i styrelsen för ett företag3. 

Delaktighetstrappan 
En annan version av delaktighet, som handlar om vilken nivå av delaktighet som uppnåtts, är 
den s.k. delaktighetstrappan, som innehåller följande steg (Eklund, 2003): 

1) Kontroll/beslutande 5)  Konsultation 

2) Delegering  6)  Information 

3) Partnerskap  7)  Terapi 

4) Förhandling  8)  Manipulering 

Steg 1-6 är här positiva, och beskriver nivån av positiva i stigande ordning (dvs. steg 1 är den 
mest positiva formen av delaktighet, mer positiv än t.ex. steg 2, osv.), medan delaktighet, 
medan steg 7-8 är negativa, och snarare handlar om hur ledningen antingen använder 
delaktighet för att ”sysselsatta”, men inte har för avsikt att använda sig av det som 
delaktigheten från de anställda leder fram till. Modellen är tagen från Arnstein (Eklund, 
2003). 

Det finns också olika exempel på hur man involverar de anställda i t.ex. en 
problemlösningsprocess. Ett sätt, inom t.ex. kvalitetsledningsrörelsen, är genom att använda 
sig av den s.k. PDCA-cykeln (Eklund, 2003; Dahlgaard et. al., 2002). PDCA står då för ”Plan 
Do Check Act”, och handlar om ett sätt att systematisera arbetet med problemlösning, och i 
längden, lärande. 

                                                 
3 Dock förekommer den senare formen, dvs. representativ delaktighet, i mycket liten grad i detta program, även 
om en möjlig, om än inte så plausibel, tolkning av finansiärernas organisation kring Produktionslyftet skulle 
kunna vara att det handlar om just representativ delaktighet. Detta diskuteras dock mer nedan. 
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Fördelar och nackdelar med delaktighet? 
Att delaktighet i en process kan ge positiva effekter har redan, i viss mån, antytts utifrån 
exemplet med Thorsrud och Emerys försök med autonoma grupper ovan, då man uppnådde 
nöjdare medarbetare, högre effektivitet och produktivitet. Andra exempel kan vara att om man 
involveras i en beslutsprocess så blir man troligen mindre benägen att motsätta sig det tagna 
beslutet, att en förändringsprocess med hög delaktighet kan hålla högre kvalitet och gå 
snabbare, samt att en högre grad av lärande kan uppstå om delaktigheten är hög (Wilson & 
Corlett, 2005). 

Wilson och Corlett påpekar också att även om det mesta som skrivits om delaktighet antar en 
positiv karaktär (Wilson & Corlett, 2005), så kan det finnas nackdelar och risker med 
deltagande i en process, t.ex. att vissa människor helt enkelt inte vill delta i processen, att 
ledningen uppfattar delaktighet som ett hot mot deras rätt att leda arbetet, att det kan 
missbrukas för ”cyniska” skäl av t.ex. ledningen, att delaktigheten kan ge oanade 
konsekvenser4 samt att konsensusbeslut i en grupp kanske kan leda till att gruppen blir mindre 
riskbenägen, vilket kan leda till man enbart söker den minsta gemensamma nämnaren – dvs. 
argumentet är att det skulle kunna påverka kvaliteten på resultaten från processen (Wilson & 
Corlett, 2005). 

Synen på delaktighet i den vetenskapliga processen? 
Hur är det då inom forskarvärlden, i synen på delaktighet i den vetenskapliga processen5? 
Vanligtvis skiljer man här mellan två stycken traditioner inom forskarvärlden, som emellanåt 
kallas för mode 1 respektive 2. Den första modellen (mode 1) karaktäriseras av distanserande 
från ”praktikerna”, där man eftersöker generell kunskap samt teoretiskt förståelse. Modellen 
kan också karaktäriseras som hierarkisk. Den andra modellen (mode 2), däremot, strävar efter 
jämlika förhållanden mellan forskare och praktiker, och har användbarhet som mål för 
forskningsresultaten, samt förespråkar ett interaktivt förhållningssätt. Fokus ligger här på 
utveckling och nytta (Svensson, et. al., 2002; Aagaard Nielsen & Svensson, 2006).  

Uttryckt på ett annat sätt, så kan man alltså hävda att kravet på objektivitet och opartiskhet 
har, av forskarna, ofta inneburit ett avståndstagande från ”praktikerna” i den meningen att 
praktikerna inte skall involveras i tolkningen och analysen av empirin. Huvudargumenten är 
då ofta att forskaren därigenom riskerar att tappa sin objektivitet och förmåga att vara kritisk. 
Dock finns forskningstraditioner som hävdar motsatsen, dvs. de som motsätter sig det 
förhållningssätt som författarna ovan beskriver som modell 1. Inom t.ex. den interaktiva 
forskningen, men också inom aktionsforskningen, förespråkas tvärt om delaktighet i analysen 
och tolkningen av forskningsdata (dvs. att ”praktikerna” involveras i tolkningsprocessen), 
enligt modell 2 ovan. 

Varför söker då forskare som arbetar enligt modell 2 högre delaktighet? Målet är oftast (om 
än inte alltid) att uppnå högre validitet i forskningsresultatet, i formen av ”ny och fördjupad 
kunskap” (Svensson, et. al., 2002) samt ”[en bred medverkan] ger unika möjligheter att 
producera god forskning” (Svensson et. al., 2002). Detta, eftersom om både ”praktiker” och 
”forskare” kan enas om hur empirin skall tolkas, bör detta ses som ett tecken på att tolkningen 
                                                 
4 Om man t.ex. ger en monteringsgrupp självständighet att planera sitt egna arbete, så kommer det med stor 
sannolikhet att påverka t.ex. inköpsavdelningen, kvalitetsavdelningen, osv. 
5 Notera att vi här alltså inte menar forskningssamhällets syn på delaktighet i t.ex. en 
organisationsutvecklingsprocess, utan snarare synen på huruvida ”praktikerna” skall involveras i själva analys- 
och tolkningsprocessen av empiriska data, material och liknande. 
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är valid – delaktigheten används här alltså delvis som ett sätt att öka trovärdigheten i 
forskningsresultaten. Inom aktionsforskningen har det länge sett också funnits en vilja till att 
demokratisera forskningen, varför man förespråkat en form av ökad delaktighet (Aagaard 
Nielsen & Svensson, 2006). 

Ett möjligt undantag från beskrivningen ovan, om mode 1 respektive 2 för forskning, kan t.ex. 
vara olika former av tvärvetenskaplig eller tillämpad forskning. Wilson & Corlett påpekar 
t.ex. att det som kallas för ”PE” (”participary ergonomics”) är i grund och botten omöjligt att 
bedriva utan något inslag av delaktighet (Wilson & Corlett, 2005)6 – dvs. i vissa 
forskningsfält är det helt enkelt en nödvändighet med delaktighet. 

Syfte med artikeln 
I denna artikel kommer vi att ta fasta på en av de ovan nämnda frågorna, nämligen angående 
kopplingen mellan delaktighet och spridning av resultaten från en forskningsprocess. Frågan 
som ligger till grunden för undersökningen nedan kan därför formuleras enligt följande; 

 Kan ökad delaktighet i tolknings- och analysprocessen leda till ökad 
spridning av resultaten? 

 

Uttryckt på ett annat sätt, så kan man alltså säga att huvudsyftet med denna artikel blir att 
undersöka huruvida ökad delaktighet av ”praktikerna” i tolkningen och analysen av empiri 
kan vara ett sätt att uppnå ökat intresse för, och vilja att bidra till, den mer eller mindre 
obligatoriska programutvärderinge i dagens offentligt finansierade program – och därigenom 
också uppnå en ökad spridning av resultaten? 

Detta, eftersom om så kan visas vara fallet, så skulle det troligen innebära att t.ex. den 
interaktiva forskningsapproachen kan vara ett steg i rätt riktning mot att lösa delar av de 
problem som den traditionella typen av summativ utvärdering länge har brottats med, som 
Brulin ovan identifierar, nämligen just bristande spridning av resultaten. 

                                                 
6 I detta inkluderar också författarna utvärdering av arbetsförhållanden, vilket förstås är ett viktigt inslag i t.ex. 
arbetslivsforskning. 
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(Figur 1: HELIX forskningsmodell) 

Del II: Fallbeskrivning 

Interaktiv forskning: HELIXmodellen 
Interaktiv forskning, enligt HELIX7-modellen, kan sägas vara en utveckling av den 
forskningstradition som klassisk sett har kallas för aktionsforskning, där ett viktigt inslag har 
varit att delvis ta bort distinktionen mellan forskare respektive utvecklare. Detta, då 
aktionsforskarna ofta hävdar att forskaren ska aktivt involvera sig i en utvecklingsprocess och 
t.o.m. driva själva utvecklingen, för att på så vis sträva efter att uppnå och bidra till social 
utveckling – inte bara passivt observera den, såsom klassiska forskningstraditioner ofta 
argumenterat för. 

HELIX-modellen gör dock här ett viktigt avsteg från den klassiska aktionsforskningen, 
nämligen att man tydligt skiljer mellan utvecklare respektive forskare, där den interaktiva 
forskarens roll är just forskning, inte att bedriva utveckling. Den interaktiva forskaren kan 
mycket väl aktivt stödja och bidra till utvecklingen i ett projekt, men det är inte forskarens roll 
och ansvar att driva utvecklingen framåt. Detta innebär att en tydlig rollfördelning görs, i 
syfte att klargöra vem som är ansvarig för vad, samt också vilka förväntningar och krav man 
kan ha på respektive deltagare i 
projektet. 

Orsaken till denna distinktion är troligen 
ett försök att lösa den allvarliga 
invändningen, från kritiker till 
aktionsforskning, om att risken uppstår 
att forskaren ”fastnar” i utvecklingsfasen 
och därmed inte kan producera god 
vetenskap (Ellström, 2008). 

Däremot tar HELIX-modellen fasta på 
idéerna om att man aktivt ska involvera 
”praktikerna” i tolkning, analys och 
reflektion kring forskningsresultaten, 
samt också återkoppla 
forskningsresultaten till ”praktikerna”. Detta, enligt figur 1 ovan till höger. På så vis kan man 
därför hävda att denna forskningsmodell förespråkar ökad delaktighet i forskningsprocessen, 
varför den blir intressant i vår analys, utifrån den formulerade forskningsfrågan i denna 
artikel.  

Argumentet för denna ökade delaktighet är att det troligen kan bidra till ökad validering av 
modeller och empiri, men också att det underlättar samarbetet om ”praktikerna” involveras i 
vilka forskningsfrågor som projektet ska sträva efter att öka kunskapen kring, eftersom man 
då tidigt kan väva in även deras önskemål kring detta – dvs. finns det aktuella problem som 
”praktikerna” har, kan dessa på ett förtjänstfullt sätt vävas in i forskningsprojektet. 

                                                 
7 HELIX är ett forskningscentrum på Linköpings universitet, kopplat till frågor om hanterade av rörlighet i 
arbetslivet, samt rörlighetens effekter på lärande, hälsa och innovationer (www.helix.se, 2009-03-22). 

Denna beskrivning av HELIXs forskningsmodell är hämtat från författarens egna erfarenheter från detta, de 
diskussioner kring dessa frågor som förekommit i olika sammanhang på HELIX, samt i viss mån, från HELIX 
hemsida (www.helix.se). 
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Denna approach brukar sammanfattas som att man forskar med, inte på, för eller åt, 
”praktikerna”, dvs. man strävar efter en gemensam kunskapsbildning (Ellström, 2008).  

Produktionslyftet: ett nationellt program för Lean Production 

Programmet 
En kort beskrivning av själva forskningsprojektets kontext bör här också göras, i syfte att 
klargöra omständigheterna kring det exempel på den interaktiva forskningsmetodiken som 
beskrivs mera ingående nedan. Projektet är knutet till det nationella programmet 
Produktionslyftet8, vars mål är att sprida kunskapen och användandet av produktions- och 
managementkonceptet Lean Production till 60 stycken tillverkande företag, med hjälp av 
konsultstöd och högskoleutbildning. 

Tidigare låg fokus på medelstora företag, men detta har delvis ändrats under programmets 
utveckling.  Programmet är finansierat av NUTEK, VINNOVA och KK-stiftelsen, och 
intressenter för programmet är Teknikföretagen och IF Metall. Huvudmän för programmet är 
SWEREA/IVF och Chalmers Industrihögskola, men även ett flertal högskolor (KTH, 
Jönköpings Tekniska Högskola och Luleå Tekniska Universitet) är knutna till projektet, samt 
också vissa lokala industriella utvecklingscentrum (s.k. IUCs). 

Forskningsprojektet 
Knutet till Produktionslyftet är också, som delvis redan antytts, ett interaktivt 
forskningsprojekt bestående av två delstudier, i projektet kallat studie 1 (med professor 
Lennart Svensson, samt doktorand Agneta Halvarsson) och studie 2 (med professor Jörgen 
Eklund, samt doktorand Mikael Brännmark) samt en projektledare (docent Henrik Kock). 
Projektet utgör ett samarbete mellan KTH och HELIX och är uppdelat i två delar, där den ena 
(studie 1) studerar hållbar utveckling ur ett programperspektiv, samt hur man kan organisera 
för att uppnå hållbar utveckling. Det andra delen (studie 2), som författaren till denna artikel 
                                                 
8 För mer information om Produktionslyftet, se www.produktionslyftet.se.  
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har varit en del av, handlar om hur konceptet Lean Production tas emot, tolkas och 
implementeras i de företag som ingår i Produktionslyftet, ur perspektivet hållbar utveckling. 

Totalt har än så länge, i studie 2, tio stycken företag studerats, bl.a. med hjälp av en 
intervjuserie med 49 intervjuer på de respektive företagen, där representanter från företagens 
ledning, facket, operatörer och produktionsledare intervjuades. Denna intervjuserie 
genomfördes under sommaren och hösten 2008. 

Lean Production: produktion och ledarskap enligt Toyota 
Då management- och produktionskonceptet Lean Production, vars inspiration och ursprung i 
hög grad är företaget Toyota, utgör ett centralt inslag i vårt forskningsprojekt (speciellt då i 
studie 2; se ovan9), bör det kort nämnas.  Konceptet blev framför allt känt i och med boken 
The Machine That Changed The World (Womack et. al., 1991). 

Lean handlar, enligt dess förespråkare, om en företagsfilosofi vars mål är att skapa en 
långsiktighet i företagets arbete, att eliminera slöseri företagets processer, få bättre 
produktkvalitet och uppnå högre kundvärde med hjälp av arbete med ständiga förbättringar, 
samt att inkludera de anställda i förbättringsarbetet, t.ex. med hjälp av förbättringsgrupper och 
ökad nivå av teamarbete. Konceptet har idag fått en allt större spridning inom svensk 
tillverkande industri. 

Exempel på företag som arbetar aktivt enligt Lean-konceptet är Scania, Electrolux, Parker 
Hanifin, Airbuss och Boing, osv., där troligen Scania är den mest kända svenska företaget 
som arbetat systematiskt med sin Lean-implementering under många år10. Dessutom börjar 
konceptet också att sprida sig inom exempelvis sjukvården och offentlig förvaltning; två 
exempel på detta är Vara kommuns arbete med Lean11, samt Lunds universitetssjukhus som 
länge arbetat med det som på engelska ofta just kallas för ”Lean Healthcare”12. 

Det bör dock tilläggas, att även om Lean idag börjar bli allt ett väldigt välkänt koncept, så är 
det i sig inget entydigt begrepp, utan kan ha många olika innebörder och det finns också 
många olika synsätt på vad Lean egentligen är (Pettersen, 2008) – t.ex. om det handlar om en 
filosofi, eller tillstånd eller en samling verktyg. Den mest kända versionen av Lean är dock 
troligen den som presenteras i The Toyota Way (Liker, 2004), och det är också den som i hög 
grad spelar en viktig roll i Produktionslyftets tolkning och version av Lean. 

                                                 
9 Eftersom Produktionslyftet valt detta koncept, dvs. Lean, i syfte att uppfylla de mål på företagen man ställt upp. 
10 Scania använder dock termen ”SPS” istället, dvs. ”Scania Production System”, vilket dock har mycket stora 
likheter med Toyotas produktionssystem och de principer som t.ex. finns formulerade i The Toyota Way (Liker, 
2004). 

I dessa sammanhang skulle också BT Products, trucktillverkaren i Mjölby kuna nämnas, men då det råder lite 
speciella omständigheter kring företaget (BT ägs numera av Toyota) så är det diskutabelt om det är rättvist att 
säga att de numera jobbar med Lean. 
11 Se www.vara.se.  
12 http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=179758 (2009-03-30). 
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(Figur 3: Den interaktiva 
forskningsprocessen i detta projekt) 

Processbeskrivning: den interaktiva analysen 
En kort inledande reservation bör göras, innan processbeskrivningen av den interaktiva 
processen kan göras, nämligen att detta enbart är en del i det interaktiva forskningsprojektet 
som är knutet till Produktionslyftet. Detta har förvisso redan antytts, men det tål att betonas 
igen, så risken för missförstånd minimeras. 

För denna artikel har därför avgränsningen gjorts, i 
formen av detta valda exempel, vilket utgör en del av 
forskningsprojektet som är inriktat på företagens 
tolkning och implementering av Lean (studie 2). Syftet 
med detta exempel är att illustrera hur den interaktiva 
metodiken kan användas för att öka delaktigheten i 
tolkningen och analysen av den insamlade empirin och 
därigenom sprida kunskapen bland deltagarna i 
programmet. Processen är kortfattad beskriven i bilden 
nedan till höger (figur 4); nedan beskrivs den istället 
mera ingående. 

Gemensam diskussion av intervjufrågor 
Intervjuserien inleddes med att följeforskarna i samtal 
med representanter för Produktionslyftets 
projektledning och konsulter13 diskuterade intressanta 
frågor att ta upp i intervjuerna. 

Upplägget för intervjuerna var ett intresse för att 
undersöka hur företagen tidigare arbetat med 
förbättringsarbete, hur man lade upp sin nuvarande 
Lean-implementering, hur man tolkade konceptet Lean 
och vilka delar i det man tog fasta på, hur relationen 
med Produktionslyftet sett ut, samt slutligen, vilka 
konsekvenser som arbetet med Lean hade gett för 
företagen. 

Av det skälet lades intervjuerna upp enligt det som 
Kvale kallar för ”halvstrukturerade intervjuer” (Kvale, 
1997), dvs. intervjuerna utgick från frågemallen men 
hölls ändå förhållandevis öppna så de intervjuade kunde 
berätta så fritt som möjligt. 

Genomförande 
Därnäst kontaktades företagen som skulle ingå i 
undersökningen och intervjuerna genomfördes på plats, 
på företagen, under hösten och sommaren 2008. 
Intervjumallen skickades i förväg till företagen, så 
intervjupersonerna fick en möjlighet att titta igenom 
den innan själva intervjun. 

                                                 
13 Inom programmet kallade för ”coacher”. 
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I genomsnitt intervjuades fem personer per företag, vilket inkluderade representanter från 
företagets ledning, produktionspersonal i formen av operatörer och produktionsledare, 
representanter för kollektivfacken, samt produktionschefen. 

Medelvärdet på intervjuernas längd var c:a en timme, även om det förekom väldigt stor 
variation. 

Sammanställning av A3rapporten 
Resultatet från intervjuerna sammanställdes sedan till en preliminär och kondenserad tvåsidig 
rapport, internt kallad för en ”A3-rapport”. Termen är förvisso inte helt korrekt, eftersom en 
A3-rapport inom Lean-litteraturen inte ser ut på samma vis som den som togs fram här, utan 
termen åsyftade i detta fall på att rapporten var 2-sidig. 

Ett urval gjordes, från forskargruppen, om vilka delar av materialet som skulle presenteras för 
Produktionslyftets coacher och projektledning; vägledande i det valet var att det skulle vara 
information som var relevant för viktiga beslut i deras fortsatta styrning och utveckling av 
programmet14.  

Exempelvis fokuserade därför A3-rapporten mycket om vad man uppnått på företagen, hur 
man upplever att samarbetet med coacher och Produktionslyftet har fungerat, hur företagen 
upplevde att de olika delmomenten i programmet företagsmetodik fungerat, vilka problem 
och hinder som uppstått, samt hur man ser på det fortsatta arbetet med Lean på företagen. 

Analysseminarium I och II 
Därefter har rapporten presenteras och diskuterats vid två olika tillfällen (analysseminarium I 
respektive II i figur 4), dels för Produktionslyftets coacher och delar av projektledningen 
(september 2008) och dels för programmets finansiärer (oktober 2008). 

Under dessa seminarier har empirin i rapporten diskuterats av deltagarna, vilket 
sammanfattats i anteckningar av forskarna. Upplägget för dessa analysseminarier var att vid 
tillfälle I hölls presentationen av själva A3-rapporten i formen av en föreläsning, varvad med 
diskussioner kring punkterna i rapporten, med Produktionslyftets coacher, samt i det andra 
fallet handlade det om ett seminarium bestående av representanter från forskargruppen och 
finansiärerna, som gemensamt gick igenom A3-rapporten, samt diskuterade och tolkade dess 
olika delar och empiri. 

I fallet med analysseminarium I skickades A3-rapporten till projektledningen för 
Produktionslyftet innan själva seminariet, så de fick en chans att läsa igenom och kommentera 
den innan seminarietillfället, som då bestod av programmets coacher samt projektledning – 
inga ändringar gjordes dock i själva A3-rapporten, utan det handlade mer om att 
projektledningen ville veta ungefär vad som skulle sägas, så det inte kom som en 
överraskning.  

                                                 
14 Det kan också tilläggas, att en anonymiserad 2-sidig sammanställning av intervjuresultaten från respektive 
företag har skickats till företagen, samt projektledningen inom Produktionslyftet och respektive coach för 
företagen. Detta, för att återkoppla resultaten från intervjuerna och därigenom – förhoppningsvis – ge stöd och 
underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet på företagen. 

Den respons från detta, som kommit forskargruppen till känna, är i huvudsak att sammanställningarna upplevdes 
som för negativa, i den meningen att de framför allt fokuserade på problem och potentiella identifierade risker 
från intervjumaterialet. 
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Anteckningar från dessa tillfällen har sedan sammanställts och ingått i den djupare och 
systematiska analysen med syfte att skapa en gemensam tolkning av empirin15. På så vis har 
praktikerna involverats i både frågeformulerande för intervjuerna, samt i analysen och 
tolkningen av intervjuresultaten. 

Övriga kommentarer om analysprocessen 
Det bör nämnas att forskargruppen också, utifrån den insamlade empirin i intervjuserien, 
testat en modell för hållbar utveckling. Resultaten av den analysen har presenterats vid 
HELIX-dagen (2 oktober 2008). Orsaken till varför detta nämns, är dels för att påpeka att 
forskargruppen också gjort egna analyser av materialet, som kan användas som referens till 
den gjorda gemensamma analysen, samt också dels att visa att empirin använts för att testa 
existerande modeller för hållbar utveckling, vilket är en viktig del i den interaktiva 
forskningen. 

                                                 
15 Målet med detta är att skapa ett working paper/rapport kring pilotföretagsstudien. Denna rapport är dock ännu 
inte klar, utan beräknat färdigdatum/deadline för denna rapport är sommaren 2009. 
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(Figur 4: Nivå av delaktighet) 

Del III: Analys av fallet 

Parametrar för analys av processen 
Utifrån denna beskrivning av hur forskningsprocessen sett ut, i detta konkreta exempel, kan vi 
nu gå vidare och diskutera vilka resultat vi som forskare erfarit utifrån detta, angående 
följande frågor; 

a) Nivå av delaktighet i processen 

b) Spridningen av forskningsresultaten 

c) Svårigheter, hinder och möjliggörare i processen 

När det gäller intressenter i denna interaktiva tolknings- och analysprocess, så kan detta delas 
upp i fyra stycken huvudintressenter, nämligen 1) Produktionslyftets projektledning, 2) 
coacherna i programmet, 3) finansiärerna och 4) forskargruppen. Man skulle här förstås kunna 
lägga till en femte intressent, nämligen 5) företagen, men då förhållandevis lite empiri och 
material finns tillgängliga kring detta, kommer analysen av detta inte att ingå i denna artikel. 

Låt oss därför börja med fråga (a), angående vilken nivå av delaktighet som vi upplevt i 
processen. Därefter går vi vidare till (b), och diskuterar vilken typ av spridning som 
förekommit i processen, för att sedan avslutar analysen med del (c), om de problem, hinder 
och möjliggörare som uppstått. 

Nivå av delaktighet 
Delaktighetsanalysen inleds med en kort beskrivning av hur den gjorts, dvs. en 
metodbeskrivning. Utifrån anteckningar16 från respektive tillfälle, i detta fall 
analysseminarium I och II, sammanfattades dels hur många som deltog på respektive möte, 
samt hur många av dessa som uttalade sig under respektive tillfälle. 

                                                 
16 Vid analysseminarium I stod en representant från Produktionslyftet för detta; vid analysseminarium II stod 
författaren till denna artikel för antecknandet. 
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Även om det självklart förekom en stor variation i hur många uttalanden som respektive 
person gjorde (vissa personer uttalade sig t.ex. betydligt oftare än andra), så ger det oss ändå 
ett approximativt mått på andelen delaktighet på mötet, även om man förstås ska komma ihåg 
att osäkerheten i måttet är stort. För att jämföra med dessa data, tas också två exempel på 
hållna föreläsningar på Linköpings tekniska högskola, där materialet från intervjustudien 
också använts. Syftet med dessa är, i huvudsak, att ha som referensexempel17. 

Nivån av delaktighet under seminariet med finansiärerna kan därför, utifrån grafen ovan, 
beskrivas som mycket hög, med aktiva deltagare (analysseminarium II). Vid det första 
seminariet (analysseminarium I), med Produktionslyftets coacher och projektledning, kan den 
istället beskrivas som förhållandevis hög under analysseminarium I och aktiv från både 
coacher och projektledning i Produktionslyftet (analysseminarium I), samt från 
representanterna från finansiärerna (analysseminarium II). 

Några konkreta exempel på detta är att diskussionerna blev mycket livliga och de flesta av 
mötesdeltagarna yttrade sig vid ett flertal tillfällen (vid både analysseminarium I och II 
uttalade sig exempelvis mer än hälften av deltagarna, och i ena fallet var det så högt som 
100% av deltagarna). Jämför man dessutom med föreläsningstillfällena, dvs. referensdata i 
tabellen ovan, får delaktigheten sägas vara exceptionellt hög vid båda dessa tillfällen. Dock 
ska man givetvis komma ihåg att gruppstorleken också varierar stort; vid analysseminarium II 
deltog t.ex. sex personer, medan vid seminarium I deltog 25 personer. 

Utifrån dessa två approximativa analyser av intressent 1 respektive 2 och 3 ovan, kan vi nu gå 
över till intressent 4, dvs. forskargruppens. Delaktigheten från gruppens sida, kan 
karaktäriseras som att gruppen som helhet har inte varit delaktig i varje delsteg i processen. 
Vid analysseminarium I deltog exempelvis författaren till denna artikel, medan vid 
analysseminarium II deltog också doktoranden för studie 2, samt professorn för studie 1. 
Däremot har gemensamma möten, diskussioner och avstämningar hållits med hela 
forskargruppen angående formulerande av forskningsfrågor18. Uttryckt på ett annat sätt, kan 
man alltså hävda att delaktigheten från forskargruppen har varit varierad, av förklarliga skäl. 

Dock återstår förstås frågan, utifrån Winters distinktioner ovan, vad för typer av delaktighet 
som förekommit för ”praktikerna” i analysprocessen? 

Svaret på den frågan tycks vara att delaktigheten förekommit i både beslutsfattandet och 
målformulerandet, i den meningen att ”praktikerna” (i formen av projektledningen för 
Produktionslyftet, samt representanter för coacherna, dvs. intressent 1 och 2 ovan) kunde delta 
i diskussionen kring utformandet av intervjufrågorna. Intressent 3, dvs. finansiärerna, har inte 
heller varit speciellt delaktiga i denna del av processen, även om de hållits formulerad om vad 
som pågått. Däremot, i själva problemlösandet (i meningen genomförandet av intervjuerna), 
tycks delaktigheten ha varit mycket låg19, utan det är framför allt i målformuleringen och 
beslutsfattandet som praktikerna, i den ovan beskrivna intervjuserien, tycks ha involverats. 

                                                 
17 Dvs. syftet med att inkludera dessa föreläsningar, på Linköpings tekniska högskola, i delaktighetsanalysen är 
inte att antyda att dom ingått i själva analysprocessen; syftet är istället just att ha något att jämföra delaktigheten 
på analysseminarierna med.  
18 Man ska också i dessa sammanhang hålla i minnet den tidigare nämnda ansvarsuppdelningen i forskargruppen, 
samt uppdelningen i studie 1 respektive 2. 
19 Annat än att coacherna för respektive företag fick informera företagen om att intervjuer var på gång, samt att 
all kommunikation med företagen, från forskargruppens sida, också gick igenom coacherna. 
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(Figur 5: Spridningseffektmått) 

Om man däremot istället menar att ”problemlösning” är en del av det gjorda analysarbetet av 
det empiriska materialet, som förekom vid analysseminarierna (presentationstillfälle I 
respektive II), så kan man tvärt om istället hävdas att delaktigheten i allra högsta grad 
förekommit även i denna aspekt, i analysprocessen, både för finansiärerna samt för 
Produktionslyftet – både dess coacher och projektledning. 

Hur man sammanfattar denna del av analysen av delaktighet, enligt Winters uppdelning ovan, 
beror alltså på vad man inkluderar i begreppet ”problemlösning”. 

Däremot är det förstås svårt att se vilken steg i delaktighetstrappan som är lämpligt att placera 
in dessa två analysseminarier i? Har det t.ex. skett en förhandling, konsultation eller 
partnerskap vid analysseminarium I, i själva analysen och tolkningen av empirin? Det 
framstår som rimligt att påstå att minst konsultation, och också förhandling, har ägt rum, 
eftersom en diskussion har skett. Mer exakt svar än så är dock svårt att ge, utifrån denna 
empiri. Detta gäller förstås också i fallet med analysseminarium II. 

Spridningen av resultaten 
Efter att ha analyserat delaktigheten vid de båda analysseminarierna, för de olika 
intressenterna, kan vi nu gå vidare till att analysera spridningen av resultaten. Vi bör dock här 
skilja mellan två typer av delaktighet, nämligen intern spridning inom programmet samt 
extern spridning av resultaten utanför programmet. 

Fokus i denna artikel ligger då på det första, dvs. intern spridning, men forskargruppens 
senaste årsrapport (Kock, 2009) diskuterar också i hög grad (och kan också delvis påvisa) 
extern spridning av forskningsresultaten, som en konsekvens av det interaktiva 
forskningsprojektet. Ovan nämnda föreläsningar på Linköpings tekniska högskola20 kan 
förstås också ses som ett exempel på extern spridning av det empiriska materialet från denna 
intervjuserie. 

Metodiken för analysen av spridningen kommer att fungera på följande vis, nämligen att 
utifrån ovan angivna data kommer en graf att konstrueras, som illustrerar hur andelen 
deltagande på respektive analysseminarium (samt föreläsningarna, som referensexempel) är 
kopplat till hur stor bedömd delaktighet, i procent, som uppnåtts. Detta kommer då att tolkas 
som ett mått på hur effektiv spridningen sker, enligt modellen ju större delaktighet, desto 
effektivare spridning till respektive deltagare på respektive analysseminarium. Detta är dock, 
förstås, långt ifrån något absolut mått, men det kan ändå ge oss en viss vägledning i hur 

                                                 
20 Som utgör ett exempel på den interna spridningen som omnämns i årsrapporten från forskargruppen. 
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effektiv spridning som ändå skett, eftersom aktivt deltagande tolkas som ett intresse av att ta 
del av forskningsresultaten – och därmed också som ett mått på hur effektivt som spridningen 
av forskningsresultaten sker på. Enligt denna modell, erhåller vi därför följande graf (se figur 
5 ovan). 

Slutsatsen blir då att med mindre möten erhåller man en betydligt effektivare spridning till 
respektive deltagare, men istället når man ut till färre deltagare, och vice versa. 

Detta är dock måhända ingen speciellt kontroversiell slutsats; erfarenheter inom interaktivt 
utvecklingsarbete pekar exempelvis på detta (Westlander, 2008), medan inom 
förändringsledningsteori har man länge uppmärksammat att just underskattandet av behovet 
av att kommunicera ut visioner och information kring ett kommande förändringsprogram är 
ett vanligt misstag (Kotter, 1996). 

Oavsett vilken tolkning man dock gör av ovanstående data, så tyckts det ändå som att empirin 
pekar på att den interaktiva forskningsapproachen, i och med den ökade delaktighet som den 
innebär, faktiskt leder till ökad spridning av forskningsresultaten. Detta är då förstås 
intressant, eftersom det skulle innebära att en mera interaktiv approach, i utvärderingsarbete, 
därmed troligtvis är ett steg i rätt riktning för att lösa en del av de problem som den klassiska 
summativa formen av utvärdering länge har brottats med. 

Försvårande och stödjande faktorer 

Försvårande faktorer 
Först och främst bör det sägas att ett potentiellt hinder i arbetet mot företagen har varit att 
intervjuerna genomfördes under sommaren och hösten 2008, vilket ur ett 
belastningsperspektiv för företagen måhända inte var så lyckat. Detta, dels eftersom det då 
fortfarande rådde brinnande högkonjunktur vilket gjorde att företagen hade väldigt mycket att 
göra, och dels eftersom sommarperioden för tillverkande företag alltid blir extra ansträngd, i 
och med semesterperioder och liknande. Målsättningen, både från Produktionslyftets 
projektledning och coacher, samt från forskargruppen, har alltid varit att minimera 
arbetsbördan för företagen, och störa dem så lite som möjligt, med den här typen av 
aktiviteter. I samband med detta kan det då också nämnas att konsultbolaget Ramböll 
genomförde, under våren 2008, en halvtidsutvärdering av Produktionslyftet som kom att falla 
tidsmässigt nära intervjuserien som ingick i studie 2, vilket några av företagen upplevde som 
”dubbeljobb”. Behovet av att samkoordinera insatserna mellan denna typ av utvärdering och 
det interaktiva forskningsarbetet har därför uttryckts som önskvärt, från programmets sida, för 
att på så vis minimera belastningen av detta för företagen. 

Ett ytterligare möjligt hinder, som redan nämnts ovan, kan vara mottagandet av 
återkopplingsrapporterna för respektive företag till coacherna och företagen, som upplevdes 
som för negativa, eftersom den främst kom att fokusera på problem samt diskussion kring 
dessa – även om den inte enbart handlade om detta. Detta får därför bli en lärdom, dvs. att det 
är viktigt att få med även positiva aspekter i den typen av sammanställningar när 
återkopplingar sker till praktikerna – enligt den interaktiva modellen – för att de inte ska 
upplevas som för negativa eller kritiska. 

Avslutningsvis, angående diskussionen av hinder och problem i arbetet, så är det oundvikligt 
att inte nämna resursproblematiken. Detta, eftersom det kräver väldigt mycket tid, både i 
formen av resor, förberedelser, själva intervjuserien samt analys av empirin, för att genomföra 
denna typ av utvärdering. Varje företag tog i genomsnitt åtminstone en full arbetsdag för att 
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genomföra intervjuerna, vilket innebar att tio stycken företag krävde tio intervjudagar – och 
till det tillkommer då förstås tid för förberedelser och analyser av dessa intervjuer, möten och 
tiden för analysseminarierna. Detta innebar stor tidsåtgång, samt genererar väldigt stora 
reskostnader. 

Stödjande faktorer 
Möjliggörare i detta forskningsprojekt är förstås också värt att diskutera, dvs. faktorer som har 
underlättat utvecklingen av forskningsprojektet. 

En vanlig förekommande svårighet som uppstår i denna typ av forskningsarbete är att få 
samman så många upptagna människor till ett analysseminarium. Vi har dock, i detta projekt, 
haft goda förutsättningar för detta eftersom Produktionslyftet har haft egna 
reflektionsseminarier där vi kunde delta21. Likaså har projektledningen för programmet tagit 
sig ordentligt med tid, enligt vår bedömning, för att delta i diskussioner och också visat stort 
intresse för dem. På det hela taget kan det sägas, att den engagerade projektledningen för 
Produktionslyftet troligen har bidragit stort till analys- och tolkningsprocessen. Likaså har 
programmets coacher varit ett stöd i arbetet och finansiärerna, för Produktionslyftet, har också 
visat ett aktivt intresse för forskningsprojektet, samt den empiri som samlats in. På det hela 
kan man därför sammanfatta detta som att programmet och dess finansiärer består av genuint 
engagerande individer, som varit en stor hjälp i dessa sammanhang, dels för att lösa de 
problem som uppstått, men också dels för att öka möjligheten till samarbete mellan 
forskargruppen och Produktionslyftet. 

Uppdelningen i två delstudier, inom forskningsprojektet, bör här också nämnas, eftersom det 
tillåter en effektivare roll- och ansvarsfördelning, samt innebär att forskargruppens 
medlemmar tillåtts fokusera på de delar av forskningen som ligger dem närmast om hjärtat – 
även om det givetvis förekommit samarbete och mycket gemensamma insatser, från hela 
forskargruppens sida! 

Själva upplägget med programmet Produktionslyftet, samt kopplade av ett forskningsprojekt 
till detta, kan också ses som en möjliggörare för den interaktiva forskningsprocessen. Detta, 
eftersom det redan från början skapade en ”naturlig” rolluppdelning mellan forskare och 
utvecklare, vilket gjorde att distinktionen (enligt HELIX-modellen) tydligt kunde 
upprätthållas. På så vis kunde det argument mot den interaktiva forskningsapproachen, som 
går ut på att det finns en risk att forskarna ”fastnar” i utvecklingsarbetet, och som en 
konsekvens varken producerar god forskning eller ett gott utvecklingsarbete, på ett effektivt 
sätt undvikas. 

Vi kan därför sammanfatta diskussionen kring möjliggörare med att programmets och 
forskningsprojektets upplägg, tillsammans med de engagerade och drivna individerna som 
ingått i processen, gjort mycket för att underlätta det hela. 

                                                 
21 Dvs. presentationstillfälle I, i analysprocessen, ingick som en del i ett tvådagars reflektionsseminarium som 
Produktionslyftet höll för sina coacher. 
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Del IV: Konklusion och diskussion 

Slutsatser 
Låt oss återkoppla till den formulerade forskningsfrågan för denna artikel, som löd: 

 Kan ökad delaktighet i tolknings- och analysprocessen leda till ökad 
spridning av resultaten? 

 

Vilka tendenser kan vi då se, utifrån den ovan gjorda analysen? Kan vi dra några slutsatser? 
Svaret på den frågan beror då förstås på huruvida man accepterar den gjorda tolkningen 
ovan22. Om vi accepterar denna tolkning tycks dock den ovan gjorda analysen peka på ett 
samband mellan ökad spridning och den ovan beskrivna interaktiva tolknings- och 
analysapproachen – åtminstone ökad vad gäller intern spridning. Med andra ord, utifrån detta 
resonemang, tycks det som att vi utifrån denna empiri kan ha underlag för att hävda att en 
interaktiv ansats faktiskt leder till en ökad spridning av forskningsresultaten, i formen av 
empiri. Uttryckt på ett annat sätt, så tycks alltså denna analys ge oss belägg för påståendet att 
en interaktiv ansats är ett sätt att lösa en del av de problem som den klassiska formen av 
summativ utvärdering har haft, vilket alltså innebär att vi därmed har skäl till att besvara den 
formulerade forskningsfrågan, i denna artikel, jakandet, dvs. 

 Ökad delaktighet, i formen av en interaktiv approach i tolknings- och 
analysprocessen, tycks kunna leda till ökad spridning av resultaten. 

 

Låt oss därför gå vidare till diskussionsdelen i denna artikel. 

Delaktighets och spridningsanalysen? 
En fråga som givetvis måste diskuteras är huruvida den gjorda analysen i denna artikel, när 
aktiv delaktighet har tolkats som ett tecken på spridning av resultaten? Två frågor uppstår då 
direkt; utgör en kommentar i en pågående diskussion ett tecken på aktivt deltagande, samt är 
tolkningen att aktivt deltagande också leder till spridning av resultaten rimliga? 

Låt oss då börja med den första frågan, nämligen angående huruvida aktivt deltagande är 
detsamma som att delta i diskussionen? Detta är givetvis svårt att avgöra; en person kan ge 
skenet av att aktivt delta, med en väl avvägd kommentar. Dessutom, om det skiljer sig starkt 
mellan hur många kommentarer som respektive person fällt, så öppnar det förstås för frågan 
om personen ifråga dominerar diskussionen, vilket måhända kan påverka delaktigheten för de 
övriga involverade? Denna risk är förstås svår att bedöma, utifrån den insamlade och i artikeln 
presenterade empirin, varför det är svårt att uttala sig om – men det är definitivt en risk man 
skall hålla i minnet. 

Den andra frågan, angående huruvida deltagande i en diskussion också utgör ett tecken på 
resultatspridning, så framstår det som rimligt att anta, att om personen ifråga fäller en 
relevant23 kommentar kring empirin, så har personen ifråga tagit till sig och reflekterat över, 
empirin. Därmed skulle detta också kunna ses som ett tecken på spridning av resultaten. På 
det hela framstår därför detta antagande som rimligt, även om det inte kan ses som bevisat. 

                                                 
22 Dvs. om vi accepterar att delaktighet i formen av aktivt deltagande, illustrerat av att en person yttrar sig kring 
ett ämne, kan ses som en indikator på att personen ifråga tagit till sig (om än så bara i ytlig form) empirin. 
23 Vad som är ”relevant” är dock givetvis en öppen fråga, men i dessa sammanhang har den sociala kontexten 
fått avgöra det, t.ex. att deltagarna i diskussionen upplever kommentaren som att den tillför något till 
meningsutbytet och därigenom inte upplevs som irrelevant.   
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Valideringen av den interaktiva analysprocessen 
Valideringsdiskussionen inleds genom att reflektera kring de vanliga invändningarna mot 
interaktiv forskning, och som redan nämnts inledningsvis, dvs. dels att forskaren riskerar att 
förlora sin objektivitet och förmåga till att vara kritisk, samt dels att man riskerar att ”förlora” 
sig i utvecklingsarbetet, istället för att bedriva god teoriutveckling – ett problem som t.ex. 
Ellström menar är allvarligare än risken för förlorad förmåga till att vara kritisk (Ellström 
2008). 

Angående forskargruppens förmåga att vara kritisk och objektiv, bedöms det inte utifrån de 
praktiska erfarenheterna i detta projekt inte som något större problem. Vid analysseminarierna 
kunde vi lägga fram kritiska synpunkter, likaså kunde vi jämföra empirin med den modell 
som använts som underlag för att bedöma hållbarheten i företagens och programmets Lean-
arbete, vilket också gjorde att mycket av problemen med att vara objektiv och kritisk inte 
upplevdes som problematiska. Dock är det givetvis som så, att det finns också en diplomatisk 
aspekt i ett interaktivt forskningsprojekt som är svårt att komma ifrån - är man överdrivet 
kritisk, så riskerar man att stöta bort ”praktikerna”. Denna typ av problematik kom, trots allt, 
att uppstå i projektet vid återkopplingen till ett av företagen. Men om vi vänder på denna 
problematik, så kan just det faktum att detta skeende uppstod ses som ett fullgott skäl att anta 
att vi faktiskt inte har haft några problem med objektiviteten och förmågan att vara kritisk, i 
den interaktiva forskningsprocessen! 

I fallet med invändningen om att man som aktionsforskare riskerar att förlora sig i 
utvecklingsarbetet, så tycks det som att den distinktion som HELIX-modellen utgår ifrån, dvs. 
att man skall skilja mellan forskare respektive utvecklare, men att forskarna gärna får stödja 
utvecklingsprocessen (men inte ansvarar för att aktivt driva den) är en framgångsrik väg att 
gå. Denna slutsats baseras då på att vi delvis kunnat se teoriutveckling i analysprocessen, då 
vi testat en modell för hållbarhet under nya förhållanden. Däremot kan det också tilläggas, att 
detta definitivt är ett problem som man inte bör underskatta; risken för att det varken blir god 
forskning eller god utveckling av ett interaktivt forskningsprojekt är ingenting man ska 
negligera! 

Slutsatsen får därmed bli att denna typ av kritik mot interaktiv forskning troligen inte varit 
något större problem i detta projekt. Med detta sagt, så kan det fortfarande ligga mycket i 
kritiken, generellt sett, vilket gör att man bör inta en ödmjuk inställning till denna 
problematik. Man bör därför vara konsekvent medveten om dem, samt reflektera över detta i 
sin egen valideringsprocess. 

Intern och extern spridning, samt publik debatt 
Vi har tidigare, i denna artikel, inför distinktionen att man bör skilja mellan intern respektive 
extern spridning av utvärderingsresultaten. Denna artikel har därför analyserat huruvida en 
interaktiv approach kan leda till ökad spridning, och funnit belägg för tesen att man 
därigenom troligen kan påvisa åtminstone ökad intern spridning av forskningsresultaten. Den 
externa har också nämnts, men i betydligt mindre grad. Det har också nämns, i artikeln, att 
andra delar av forskargruppens rapporter och aktiviteter fokuserar mer på frågor kring den 
externa spridningen av forskningsresultaten. 
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(Figur 6: Hållbarhetstriangeln) 

Vad kan då sägas om den externa spridningen av resultaten, utifrån den ovan introducerade 
empirin? Svaret är troligen: inte så mycket. Detta får därför ses som ett rimligt nästa steg, dvs. 
att analysera huruvida en interaktiv forskningsapproach också kan leda till ökad extern 
spridning av forskningsresultaten. Det, som i 
empirin ovan kom närmast extern spridning, 
var förstås de ovan nämnda föreläsningarna, 
som utgjort en del av grundutbildningen på 
Linköpings tekniska högskola. 

Frågan, som Brulin väcker (och som också är 
ett krav på NUTEKs 
följeforskningsmetodik), är bl.a. att 
utvärderingen skall bidra till att skapa publik 
debatt24 (NUTEK R2008:16). En möjlig 
tolkning av detta är måhända att jämföra det 
med det som inom den interaktiva 
forskningstraditionen ibland kallas för att 
forskaren ska bidra med hjälp av ”störning”, 
enligt modellen till höger (figur 6)25. Huruvida detta är en rimlig tolkning beror förstås på vad 
man lägger in i begreppet ”störning”26? 

Är tanken med detta att man ska störa programmet publikt, alternativt att sådan störning bör 
ske internt inom programmet, mellan forskare och praktiker? Om det är det senare som 
åsyftas, så blir det förstås svårt att hävda att ”publik” debatt uppstår, även om det i allra 
högsta grad uppstår intern debatt; om det är det förra som åsyftas, så innebär det att det finns 
stora likheter här, i tankesätt, mellan en interaktiv forskningsapproach och NUTEK:s 
följeforskningsmodell. 

Denna aspekt av följeforskningen, samt den interaktiva forskningen, kan också kopplas till de 
krav på teoriutveckling som vanligen vävs in i en interaktiv forskningsapproach – och som 
delvis nämnts i denna artikel. Teoriutvecklingen kräver, trots allt, att forskarna offentligt 
publicerar sina resultat för andra forskare som då kan ta del av dem, reflektera kring resultaten 
och diskutera dem, varför en debatt då (mest troligt) uppstår kring resultaten. 

Kausalitet, lärande och återkoppling? 
En intressant reflektion som här förstås kan göras, är huruvida den interaktiva 
forskningsprocessen löser de kausalitetsproblem som traditionella former av utvärdering 
tampas med? Med detta menas, vilket t.ex. Vedung betonar att en viktig del i en utvärdering 
är att försöka avgöra huruvida de gjorda insatserna i programmet också ger de konsekvenser, i 
formen av resultat och effekter, som finansiärerna av programmet eftersträvar (Vedung 
1998)? Exempelvis kan ju insatserna från programmet, om de är felaktigt upplagda (eller 
baserade på felaktig input) faktiskt ge direkt motsatta effekter än vad som eftersträvas? Likaså 
är det också fullt möjligt att tänka sig att de resultat som uppnåtts kan förklaras delvis eller 
helt av andra orsaker (att t.ex. ett försämrat företagsresultat delvis, eller helt, kan förklaras 

                                                 
24 Fri översättning av engelskans ”public debate”. 
25 Figuren är tagen från detta forskningsprojekts beskrivning, som utvecklats av APeL, utifrån modell i SOU 
2007:15. 
26 Men också, förstås, på vad man lägger in i begreppet ”publik debatt”! 
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med hjälp en nedåtgående konjunktur)? Kan då den interaktiva forskningen, eller 
följeforskningen för den delen, bidra till detta i högre grad än den traditionella summativa 
utvärderingen? 

Svaret på den frågan är dock att det möjligen går att lösa genom metoder såsom 
processutvärdering, men att det ändå framstår som troligare att validiteten i utvärderingen 
ändå blir högre om den genomförs enligt den interaktiva forskningsmetodiken, eller 
följeforskningsmetoden, dvs. genom att utvärderaren involveras tidigt i programmet och 
sedan kan följa det under en längre tidsperiod, istället för att enbart komma in i slutet av 
programmet (eller t.o.m. när programmet är avslutat) och då försöka ”spåra bakåt” i det 
skeende som skett, dvs. om programmets insatser uppnått de uppsatta målen. Detta, eftersom 
forskaren då tillåtts följa processen, testa olika hypoteser och antaganden, samt analysera 
processen från flera olika perspektiv genom olika typer av undersökningar. Uttryckt på ett 
annat sätt, innebär alltså en interaktiv approach en ökad flexibilitet, samt förmåga att anpassa 
analysprocessen efter vad som sker i programmet, för att därigenom skapa en rättvist och 
korrekt bild programmets insatser. 

Däremot kan det direkt sägas att den summativa typen av utvärdering27 inte skulle ha kunnat 
erbjuda den typen av processtöd, i formen av återkoppling samt utrymme för lärande som 
detta forskningsprojekt har inneburit för programmet. Ett exempel på detta är förstås den 
interaktiva analys- och tolkningsprocessen som använts som exempel i denna artikel, men 
detta är bara ett av flera exempel – det har förekommit många andra exempel på när 
forskargruppen återkopplat forskningsresultat och skapat utrymme för lärande för 
Produktionslyftets projektledning och coacher, samt finansiärerna. Det är svårt att se hur en 
avslutande summativ utvärdering skulle kunna erbjuda denna form av stöd till programmet, 
varför det nog ändå inte är helt omotiverat att en mera ”ongoing evaluation”, t.ex. i formen av 
ett interaktivt forskningsprojekt, följeforskning, lärande utvärdering eller liknande, erbjuder 
många fördelar som en summativ utvärdering inte kan erbjuda ett program. 

                                                 
27 T.ex. i formen av en avslutande utvärdering, utförd i slutet av programmet – eller t.o.m. när programmet är 
avslutat. Att då t.ex. komplettera detta med en halvtidsutvärdering kan då vara ett steg i rätt riktning, men 
flexibiliteten samt förmågan för utvärderarna att aktivt följa och utvärdera processen blir ändå begränsad, om 
själva utvärderingen enbart sker vid två fasta tillfällen, under programmets tid.  
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Avslutning 
Konklusionen som görs i denna artikel, utifrån analysen och diskussionen kring det ovan 
redovisade exemplet på en interaktiv forskningsprocess, kan sammanfattas med att att 
metodiken tycks kunna utgöra ett gott steg i riktningen mot att uppnå högre (intern) spridning 
av resultaten från en utvärdering, pga. den ökade delaktighet som ett interaktivt 
forskningsprojekt innebär. 

Därmed kan alltså denna metodik, troligen, bidra till att lösa delar av de problemen om den 
klassiska typen av utvärderingen länge har brottats med, samtidigt som det också erbjuder en 
chans till teoriutveckling och offentlig debatt kring programresultaten – men till ett högre pris, 
rent resursmässigt. 

Uttryckt på ett annat sätt, så tycks det alltså finnas tydliga tecken på att ett interaktivt 
forskningsprojekt kan ge väldigt mycket positiva effekter både för programmet och för 
forskarna, även om det också skall sägas att det är ett resurskrävande arbete att bedriva 
interaktiv forskning. 



 

Ökad delaktighet i programutvärdering 

- en metodik för ökad resultatspridning? 
 

Mikael Brännmark  25(26)
 

Litteraturlista 

Böcker 
Aagaard Nielsen, K., & Svensson, L., Action and Interactive Research – Beyond Practice and 
Theory, 2006, Shaker Publishing 

Dahlgaard, J., J., Kristensen, K. & Kanji, G., K., Fundamentals of Total Quality Management, 
2002, Nelson Thornes 

Eklund, J., ”Ledning genom styrning och genom participation”, Ledarskap i teamorganiserad 
verksamhet – En antologi, Ellström, P-E. & Kock, H., 2003, CMTO Research Monographs, 
No. 2, Linköpings universitet 

Kotter, J.,P., Leading Change, 1996, Harvard Business School Press 

Kvale, S., Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997, Studentlitteratur AB 

Liker, J., The Toyota Way, 2004, McGraw-Hill 

Svensson, L., Aronsson, G., Randle, H. & Eklund, J., Hållbart arbetsliv, 2007, Gleerups 

Svensson, L., Brulin, G., Ellström, P-E., Widegren, Ö., Interaktiv forskning – för utveckling 
av teori och praktik, 2002, Arbetsliv i omvandling 2002:7 

Thorsrud, E. & Emery, F., Medinflytande och engagemang i arbetet, 1969, Andrén & Holms 
Boktryckeri 

Vedung, E., Utvärdering i politik och förvaltning, 1998, Studentlitteratur AB. 

Westlander, E., Forskarroller i interaktivt utvecklingsarbete – Om samverkansprocesser för 
ergonomiska förbättringar, 2008, LiU-Tryck (Linköpings universitet) 

Wilson, J., R., & Corlett, N., Evaluation of Human Work, Third Edition, 2005, Taylor & 
Francis  

Winter, H.A., Anställdas deltagande i organisationsutveckling, 1989, Linköping Studies in 
Education. Dissertations 25. 

Womack, J., Roos, D., Jones, D., T., The Machine That Changed the World – The Story of 
Lean Productun, 1991, Harper Pernnial 

Artiklar, rapporter och working papers 
Brulin, G., Gemensam kunskapsbildning för regional tillväxt och hållbar utveckling, 2008, 
HELIX Working Papers ISSN: 1654-8213 

Ellström, P-E., Knowledge Creation Through Interactive Research: A Learning Approach, 
2008, Paper presented at ECER Conference 2008 

Kock, H., Att organisera för hållbar utveckling – Årsrapport 2008, 2009, Linköpings 
universitet/HELIX 

NUTEK R2008:16, Nyttan med följeforskning – En vägledning för utvärdering av 
strukturfonderna 2007-2013, 2008 

Pettersen, J., Lean Production - Universallösnig eller modefluga? En kritisk granskning av 
Lean-konceptets innehåll och retorik, Linköpings universitet, 2008, HELIX Working Papers 
08/6 



 

Ökad delaktighet i programutvärdering 

- en metodik för ökad resultatspridning? 
 

Mikael Brännmark  26(26)
 

Webkällor 
www.helix.se, 2009-03-22 

http://www.nutek.se/sb/d/199/a/9820/, 2009-03-22 

www.produktionslyftet.se 

www.apel-fou.se  

www.vara.se 

http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=179758 

 


