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lärandE  
soM driVkraft  

för utVEckling

Lennart Svensson & Göran Brulin

utgångspunkten för den skandinaviska samhällsmodellen, 
som numera tycks ha omfattas av alla politiska partier, förutsätter ett 
ständigt lärande. Reformer görs, förändringar drivs igenom, lösningar 
testas. Legitimiteten för denna samhällsmodell ligger i att interven-
tioner för det ”allmänna bästa” sjösätts, utvärderas och görs om efter 
att man lärt sig från gjorda erfarenheter och upparbetade kunskaper. 
Lärandet som drivkraft för utveckling är med andra ord själva credot 
i denna samhällsmodell. Det här tog vi upp utifrån samverkan mellan 
arbetsmarknadens parter för att skapa effektiva och utvecklande arbets-
organisationer i antologin Den hållbara svenska modellen, innovations-
kraft, förnyelse, effektivitet (Brulin, Ellström och Svensson 2012). I den 
här artikeln går vi vidare i denna diskussion för att visa hur interventio-
ner i form av projekt kan leda till hållbar utvecklingen det vill säga inte 
bara bli ”irrbloss i mörkret”. I Sverige men också i EU bedrivs numera 
en mängd utvecklingsarbete i form av projektinterventioner. Att säkra 
långsiktiga effekter från sådana interventioner är av avgörande bety-
delse för att gjuta nytt liv i att vi med hjälp av ”piecemeal engineering” 
kan skapa ett Europa karaktäriserat av smart och hållbar tillväxt för alla.

om långsiktiga effekter av projekt
Begreppet lärande har vidgats och kommit att användas på allt fler 
områden, bland annat i teorier om organisationer. Det organisatoriska 
lärandet lyfts ofta fram som en förutsättning för innovation, effektivi-
tet, kvalitet och konkurrenskraft. I det här kapitlet ska vi diskutera hur 
lärande i utvecklingsarbete och projekt kan bidra till hållbarhet, det vill 
säga långsiktiga effekter av de resultat som uppnås. Vi har under lång 
tid forskat på stora projekt och program för att studera mekanismer 
för hållbarhet. I flera fall har vi gjort det i nära samarbete med Per-Erik  
Ellström som också har varit medförfattare till en rad skrifter på områ-
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det. Mycket av det som presenteras i detta kapitel ska därför ses som en 
del av en gemensam kunskapsutveckling mellan oss, något som skett i 
brytningspunkten mellan sociologi och pedagogik. 

Bakgrund och metod 
Forskningsfrågor växer fram, förändras och utvecklas över tid. Vi har 
arbetat utifrån en tvärvetenskaplig ansats, där ambitionen har varit att 
kombinera en studie av förändringsarbete (organisatoriskt och regio-
nalt), projekt och program – allt inom ramen för en teori om hållbart 
utvecklingsarbete. Olika anlysmodeller och teorier har använts som 
handlade om projekt, lärande, delaktighet, ledningsstöd, genus m.m. 
Vi har tillämpat en interaktiv forskningsansats, det vill säga vi organi-
serade gemensamma lärtillfällen med deltagarna genom ett antal tema-
tiska analysseminarier där forskningsresultaten diskuterades (Aagaard 
Nielsen & Svensson 2006).    

Vår forskning bygger på omfattande empiri från stora projekt och 
program. Forskningen har underlättats av att vi har haft en unik till-
gång till stor mäng empiri genom att vi har kunnat följa och ta del av 
utvärderingen av projekten i Strukturfonderna som totalt omfattar 
ett 40-tal miljarder svenska kronor (Brulin & Svensson 2012; Svens-
son med flera 2013). Empirin i den senare forskningen bygger på olika 
program- och projektutvärderingar, enskilda forskningsprojekt, arbetet 
i olika temagrupper och stödprojekt, egna fallstudier, genomgång av 
dokumentation och rapporter, dialog med handläggare, projektledare 
och ansvariga. Denna senare forskning har gjort att vi har kunnat för-
djupa analysen och stärka generaliserbarheten i de resultat som påvisa-
des i det första forskningsprojektet.

Ett öppet synsätt på utveckling
Traditionell projektforskning bygger på en planeringsstyrd och lin-
jär modell. Vi utgår i stället från en mer komplex, men samtidigt mer 
realistisk, modell för hur ett hållbart utvecklingsarbete kan bedrivas. 
Utveck ling, särskilt med inriktning på innovationer, är något som sker 
i öppna och dynamiska system, där utvecklingen är svår att förutse och 
där överrask ningar och kriser är normala inslag (Taleb 2010). Ett håll-
bart utvecklingsar bete – som ska leda till långsiktiga effekter, inte bara 
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kortsiktiga resultat – bygger på en öppen ansats där lärande och reflek-
tion över gjorda erfarenheter är centralt. Lärandet gör att anpassningar 
kan göras – både av medel och mål. Reflektionen och lärandet ger sam-
tidigt en förståelse av de större sammanhang som ett projekt ingår i. 
En öppen och lärande ansats är nödvändig för att kunna hantera olika 
dilemman och problem utifrån en lokal kontext. I en specifik situation 
handlar ett dilemma om att kunna balansera mellan olika intressen, att 
väga för- och nackdelar med olika metoder mot varandra och att se hur 
individuella, organisatoriska förändringar kan motverka eller förstärka 
varandra samt att kombinera fokus på kortsiktiga resultat med en strä-
van efter långsiktiga effekter. 

Mekanismer för långsiktiga effekter 
Vi ska sammanfatta våra forskningsresultat när det gäller mekanismer 
för hållbart utvecklingsarbete. I figur 1 har vi illustrerat de tre mekanis-
mer som vi har använt för att förklara hållbarheten i ett utvecklingsar-
bete. 

Den ena mekanismen är aktivt ägarskap, som analyseras med hjälp 
av en teori om projektorganisation. Ett aktivt ägarskap betyder att led-
ningen eller de ansvariga ser till att förutsättningar för ett projekt ska-

Figur 1. Mekanismer för hållbar utveckling.
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pas – i termer av resurser, styrning, uppmärksamhet med mera. Ägar-
skapet gäller framför allt projektresultaten och hur de ska tas om hand 
och bli en del av den ordinarie verksamheten. Avsaknaden av aktiva 
ägare är den kanske viktigaste förklaringen till att projektresultat sällan 
leder till långsiktiga effekter (Brulin och Svensson 2011).
Den andra mekanismen är samverkan mellan strategiska aktörer för 
utveckling och gemensam kunskapsbildning. Komplexa problem – 
som tillväxt, innovation, exkludering på arbetsmarknaden, arbets-
livsutveckling, regionala obalanser – förutsätter att olika aktörer och 
organisationer samverkar strategiskt. Formerna kan variera beroende 
på frågan samt beroende på hur nära relationer och hur förpliktigande 
samverkan ska vara. Det kan handla om små, informella nätverk, men 
också mer komplexa innovationssystem och klusterbildning eller for-
maliserade partnerskap. Samverkan handlar alltså inte bara om det 
enskilda projektet, utan gäller även på programnivån. För att projekten 
inom Socialfonden och Regionalfonden ska få genomslag krävs – enligt 
våra forskningsresultat – bl.a. att arbetsmarknadens parter engagerar 
sig och ta ansvar för att skapa förutsättning utveckling, lärande och 
strategisk påverkan. Vår forskning visar att bristerna för hållbarheten 
till stor del finns på denna nivå, vilket även innefattar centrala politi-
kers och myndigheters brist på engagemang – bland annat Arbetsför-
medlingen och Försäkringskassan. Olika försök att förbättra projekten 
– med nya metoder och verktyg, utbildning av projektledare, utvärde-
ring m.m. – löser därför inte problemet med hållbarheten i projekten 
och programmen. De döljer snarats problemen och tar bort fokus från 
mekanismerna för hållbarhet.

Den tredje mekanismen är utvecklingsinriktat lärande. Ett sådant 
kollektivt lärande – som fokuserar på utveckling, förändring och inn-
ovation – är nödvändigt om utvecklingsprocessen ses som öppen och 
delvis oförutsägbar. Utvecklingsarbetet kan anpassas efter gjorda erfa-
renheter och förändringar i omgivningen. Lärandet är dessutom viktigt 
som en förutsättning för aktivt ägarskap och en professionell styrning. 
Finansiärer, projektägare och styrgrupper måste löpande få informa-
tion och analys av hur ett utvecklingsarbete framskrider. Lärande 
utvärdering genom följeforskning (i Socialfonden och Regionalfonden) 
är tänkt stödja utvecklingsarbetet, men också identifiera långsiktiga 
effekter av ett projekt. Den verkliga utmaningen, som vi har uppfat-
tat det, blir att analysera bieffekter av olika slag, bland annat dolda och 
överraskande effekter inom och utom målområdet. Dessa effekter kan 

lennart svensson & göran brulin

Vänbok 7 maj.indd   282 2014-05-20   08.59



283

lärande som drivkraft för utveckling

vara viktigare än de förväntade och avsedda (Vedung 2009).
Hållbarheten i ett utvecklingsarbete kan studeras som ett samspel 

mellan dessa tre mekanismer. Hur samspelet mellan mekanismerna ser 
ut kan variera beroende på mål, typ av projekt och förutsättningar. 

Vi ska titta närmare på mekanismen för ägarskap och styrning som 
vi har fokuserat på i vår forskning. Vi menar att denna mekanism kan 
anlyseras med hjälp av en teori om projektorganisation (Figur 2).

Projektorganisationen utgår från olika funktioner, uppgifter och 
ansvarsområden i ett projekt. De viktigaste funktionerna är ägarskap, 
styrning och ledning. I modellen finns även finansiären med – en funk-
tion som i hög grad påverkar förutsättningarna för att skapa långsiktiga 
effekter. En aktiv finansiär kan påverka både genom krav och genom 
att erbjuda stödinsatser samt bidra till att uppföljning, utvärdering och 
lärande. Deltagarna och målgrupperna är viktiga i ett utvecklingsar-
bete. Kunder och brukare glöms allt för ofta bort. De får ingen roll i 
projektorganisationen. Här koncentrerar vi oss på vilken betydelse 
ägarskapet och styrningen har för att projekt ska innebära ett hållbart 
utvecklingsarbete – det vill säga långsiktiga effekter.

Aktivt
ägarskap

Professionell
styrning

Kompetent
ledning

Engagerade
deltagare

Krävande 
finansiärer

Målgrupper med 
inflytande

Figur 2. En projektorganisation med olika funktioner och uppgifter.

Med ett aktivt ägarskap menar vi förekomsten av starka aktörer som 
kan skapa förutsättningar för att ett projekt drivs framåt och som ser 
till att resultaten tas om hand och blir till långsiktigt hållbara effekter. 
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Ägarna utser en styrgrupp som tar strategiska beslut och som återkopp-
lar kunskaper och erfarenheter om projektens utveckling till ägarna. 
Ägarna och styrgrupperna har ett ansvar för strategiska frågor, medan 
projektledarens uppgift är det operativa arbetet.

Modellen i figur 2 ska inte ses som en ”lösning” eller rekommen-
dation utan är mer tänkt som ett analysverktyg av hållbarheten i ett 
projekt. Hypotesen är att en projektorganisation som rätt balanserar de 
olika funktionerna – ägarskap, styrning, ledning och delaktighet – leder 
till ett mer hållbart utvecklingsarbete. Ingen länk i en kedja får vara för 
svag, men heller inte för stark. Oftast är projektledningen den starkaste 
länken till följd av de resurser (i form av tid och kompetens) som satsas 
på denna funktion. En sådan kraftsamling till en viss nivå i projektor-
ganisationen, menar vi, kan vara kontraproduktiv eftersom en projekt-
ledning som tar på sig för stort ansvar lätt passiviserar styrgruppen och 
ägarna av projektet.

Vår forskning visar att en effektiv projektorganisation utgör ett fun-
dament för ett hållbart utvecklingsarbete. Bristen på ett aktivt ägar-
skap och en professionell styrning av utvecklingsarbete är en vanlig, 
kanske den vanligaste, förklaring till bristande hållbarhet. Styrgrupper 
fungerar ofta mer som referensgrupper. De saknar ofta mandat att ta 
nödvändiga beslut. De studier som vi gjort visar på betydelsen av aktiva 
ägare som stödjer och ställer krav på styrgruppen, liksom på vikten av 
att styrgruppen är professionell och har en nära dialog med projektled-
ningen. De överlappande cirklarna i figur 1 ska illustrera hur de olika 
funktionerna i en projektorganisation hänger samman och är beroende 
av varandra. Men, som sagts, ägarskapet och styrning förutsätter ett 
lärande i hela projektorganisationen. Lärandet måste organiseras och 
resultatet av det komma till användning för att långsiktiga effekter ska 
uppstå. 

lärande som drivkraft för utveckling
I detta avsnitt ska vi diskutera varför lärande är så viktigt i ett hållbart 
utvecklingsarbete. Vi ska beskriva vad som kännetecknar lärandet, vem 
som lär samt hur det kan gå till. En strategi för ett hållbart utvecklings-
arbete kan och bör utgå från en teori om en handlingsdriven lärpro-
cess. Handlingen står i fokus, men den varvas med kritisk reflektion om 
vad handlingen har lett till och den visar samtidigt på vilket handlings-
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utrymme som finns för fortsatt utveckling. Lärandet kan därmed ses 
som den sammanhållande kraften som ger dynamik åt och riktning i ett 
utvecklingsarbete. Det är ett svar på frågan om varför lärandet är så vik-
tigt i ett hållbart utvecklingsarbete. Ett annat svar på den frågan utgår 
från deltagarnas lärande. Projekt ger goda möjligheter till ett individu-
ellt lärande genom att deltagarna ställs inför utmaningar och problem-
lösning som går utöver vardagsarbetets krav. Problemet är att rutinerna 
för att ta tillvara dessa möjligheter till lärande är svagt utvecklade.

Vi uppfattar alltså lärandet som en integrerad och samverkande del 
med utvecklingsarbetet, men frågan är vad som menas med lärande? 
Vad lärs? Vem lär? Hur går lärandet till? Vad innebär det att tänka nytt 
och annorlunda i ett utvecklingsarbete som ska vara innovativt, men 
samtidigt hållbart? Vad innefattar en s.k. förändrings- och utvecklings-
kompetens hos deltagarna? Vad kännetecknar en organisation eller ett 
projekt som ska stödja en kombinerad individuell och verksamhetsba-
serad lärprocess? Ja en sak vet vi, den bygger inte på en enkel informa-
tions-, mät- eller metodbaserad ansats. För mycket information försvå-
rar den uppmärksamhet som är nödvändig för ett lärande som ska bidra 
till reflektion och analys över gjorda förändringar.

Frågan om vem som ska lära kan knytas till modellen för projektor-
ganisation (Figur 1). Lärandet omfattar alla nivåer i projektorganisatio-
nen – från finansiärer till deltagare och brukare/kunder. Projektägarna 
måste få veta vilka resurser som krävs för att genomföra ett projekt, hur 
en förändring utvecklas över tid och vilka resultat som uppnås. Styr-
gruppen måste få ett underlag för att ta strategiska beslut om inrikt-
ning, resursfördelning, omprioriteringar och strategisk påverkan. Pro-
jektledningen måste få en löpande uppföljning av de aktiviteter som 
genomförs för att kunna sköta det operativa arbetet. Deltagare och 
kunder/brukare ska ges en överblick och ett sammanhang så att de kan 
se hur de kan påverka och engagera sig. Lärandet blir på det sättet en 
avgörande faktor för dialog och beslutsfattande mellan olika nivåer i 
projektorganisationen och därmed en förutsättning för prioritering och 
styrning av aktiviteter. Genom en lärande utvärdering kan projektor-
ganisationen göras genomskinlig och kommunicerbar för alla berörda, 
vilket symboliseras av den vertikala linjen i figur 1. Vi kan alltså tala om 
ett projektorganiserat lärande som är jämförbart med ett organisato-
riskt lärande, dvs. där det finns system och rutiner som stödjer lärandet 
(jfr. Argyris 1999; Ellström 2010).
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Frågan om hur lärandet i ett utvecklingsarbete ska organiseras har 
vi inget entydigt svar på. Ett sätt är att använda sig av analyssemina-
rier där deltagare från olika nivåer får medverka inom ramen för en 
gemensam kunskapsbildning med följeforskarna (Öhman & Halvars-
son 2009). Det innebär att forskarna organiserar gemensamma lärtill-
fällen för hela projektorganisationen ett par gånger per år, där de pre-
senterar sina data och frågeställningar som gemensamt analyseras av 
deltagarna. En rapport skrivs vid varje tillfälle där den gemensamma 
analysen ingår. Syftet med att involvera deltagarna i den gemensamma 
kunskapsbildningen är att höja kvaliteten i analysen, men också att nyt-
tiggöra resultaten av utvärderingen. Den kunskap som berörda själva 
har varit med och producerat tar de till sig och använder.

Frågan om lärandet i ett utvecklingsarbete måste utvecklas och för-
djupas och begreppen förtydligas. En viktig distinktion är den mellan 
utvecklingsinriktat och anpassningsinriktat lärande (Ellström 2009). 
Ett utvecklingsinriktat lärande uppstår ur problematiska situatio-
ner, förändrings  behov eller oväntade händelser. Det kan också uppstå 
som ett resultat av eget ifrågasättande och omprövning. Mer generellt 
uttryckt handlar det alltså om att någon form av ”störning” uppkom-
mer som gör att invanda tanke- och handlingsmönster bryts och att ett 
sökande efter ”lösningar” i form av nya sätt att hantera den problema-
tiska situationen inleds. Fokus ligger på ett sökande efter ny kunskap 
eller nya, alternativa tanke- och handlingsmönster. Det är ett lärande 
som därmed kan leda till en ökad utvecklings kompetens, och som, 
under gynnsamma betingelser, kan bli en drivkraft för innovationer.

Samtidigt utgör denna typ av sökprocess en rörelse från det välkända 
och invanda – och därmed trygga – till något nytt och åtminstone delvis 
obekant. Det är något som man till en början värjer sig mot och försö-
ker undvika. Detta leder då till att invanda handlingsmönster snarare 
förstärks och cementeras. Det är därför viktigt att på olika sätt balan-
sera den osäkerhet och oro som ofta uppstår i spåren på även till synes 
mindre ”störningar” av exempelvis det invanda sättet att arbeta i en 
verksamhet eller i ett projekt. Här har projektledningen en betydelsefull 
roll, men det kan även vara viktigt med någon form av externt konsult-
stöd. Detta är ett sätt att skapa nödvändig trygghet och tillit i ett utveck-
lingsskede, men också för att med pedagogiska insatser, till exempel den 
typ av analysseminarier som nämndes ovan, stödja och skapa förståelse 
och motivation för den utveckling som påbörjats.

Så småningom kan vi sedan lära oss att bemästra det nya. Detta sker 
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genom processer som vi kallar ett anpassningsinriktat lärande. Det 
anpassnings inriktade lärandet är centralt för att vi ska klara det rutin-
mässiga, vanemässiga handlandet i vardagen, och därmed utan alltför 
stor ansträngning kunna hantera återkommande problem, situationer 
eller uppgifter. Lärande blir på detta sätt en slags pendelrörelse mellan 
utveckling, i betydelsen sökande efter något nytt, och anpassning, i bety-
delsen bemästring och befästande av det nya.

Vi vill betona att denna distinktion mellan ett utvecklingsinriktat 
och ett anpassnings inriktat lärande inte innebär att det handlar om 
två artskilda former av lärande. Det ska i stället ses som en distinktion 
mellan två komplementära aspekter av lärande där den ena eller andra 
aspekten kan dominera eller vara mindre framträdande beroende på 
den specifika situationen eller på viken fas i en utvecklingsprocess som 
man befinner sig i.

Överför vi detta resonemang om lärande till arbetet i ett projekt så 
innebär det att det över projekttiden finns behov av både ett utveck-
lingsinriktat och ett anpassningsinriktat lärande. För att ett utveck-
lingsprojekt värt namnet skall bli innovativt förutsätts att ledningen 
ger utrymme för och stödjer ifrågasättande och omprövning samt nya 
tanke- och handlingssätt, dvs. ett utvecklingsinriktat lärande. Samtidigt 
måste projektets resultat i ett senare skede omsättas och nyttiggöras i 
praktisk handling, dvs. projektets resultat ska implementeras och spri-
das. Detta ställer krav på förmåga till ett anpassningsinriktat lärande 
på individ-, grupp- och organisationsnivå. Återigen aktualiseras då ett 
behov av stöd för lärande och en förmåga hos projektledning och even-
tuellt engagerade konsulter att över projekttiden finna en god balans 
mellan å ena sidan utveckling och å andra sidan anpassning och imple-
mentering. Lärandet fyller således viktiga funktioner både i ett projekts 
utvecklingsfas och i spridning och nyttiggörandet av projektresultaten. 
De svårigheter som upplevts i många projekt att både främja utveckling 
och att implementera de resultat som projektet lett fram till har ibland 
setts som ett slags projektens paradoxer (Sahlin 1996). Utifrån det syn-
sätt som vi här anlägger är detta inte en ofrånkomlig motsättning, utan 
snarare en fråga om att leda och organisera för olika typer av lärande i 
olika faser av ett projekt (Ellström 2009).

Det finns ytterligare en nivå av lärande som är viktig för hållbar-
heten i ett utvecklingsarbete. Det handlar om ett interorganisatoriskt 
lärande, dvs. ett lärande mellan olika organisationer och aktörer som 
samverkar i utvecklingsarbetet. Ett sådant lärande underlättas av till-
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lit, öppenhet, ett externt stöd och resurser för samordning, en tydlighet 
om syfte och förutsättningar samt ett handlings- och resultatinriktat 
arbetssätt. Olika typer av intermediärer kan underlätta och stödja ett 
lärande mellan olika organisationer och aktörer (Svensson, Jakobsson 
& Åberg 2001).

Lärande utvärderingen genom följeforskning har i Socialfonden och 
Regionalfonden setts som ett viktigt inslag i programmen och som ett 
sätt att skapa långsiktiga effekter. Hur har det blivit? Enligt Tillväxt-
analys metastudie av lärande utvärdering genom följeforskning som 
gjorts av programperioden 2007–2013 har det systematiska lärandet för 
utveckling av arbetsliv och regional tillväxt tagit kliv framåt. ”Följe-
forskningen och den lärande utvärderingen har varit viktig på så sätt att 
den betonar det systematiska lärandet mer än under tidigare perioder, 
och det har gjorts en hel del insatser för att bygga upp större lärsys-
tem inom de olika fonderna (Att utveckla regionernas lärande, s. 58). 
Men det finns, menar man, fortfarande en underinvestering i att sprida 
kunskaper och erfarenheter om framgångsfaktorer och risker. Tydligast 
är bristerna i lärande mellan olika regioner och nivåer (mellan orga-
nisationernas olika nivåer). Ett tydligt problemområde är det externa 
lärandet, dvs. hur lärandet går till utanför projekten i en upplyst allmän 
offentlighet, så kallad public debate.

några praktiska och teoretiska slutsatser
Vår forskning har visat på fruktbarheten av att se utvecklingsproces-
ser som öppna och delvis oförutsägbara där effekterna kan vara dolda, 
icke-avsedda och överraskande (Bauman, 2009; Vedung 2009; Harford 
2011). Emellertid används standardiserade metoder oftast för planering 
och målstyrning. Forskning visar på en rad svårigheter med planerings-, 
mål- och metodstyrda projekt som utgår från stabila inre och yttre för-
utsättningar och ett konsensustänkande mellan berörda aktörer som 
antas ha gemensamma intressen. 

En alltför snäv syn på utvärdering kan förstärka denna linjära modell 
för utveckling. Den planeringsstyrda utvärderingsansatsen där man 
redan på förhand ska kunna ange vad som ska uppnås drar i sig undan 
förutsättningarna för oväntade och överraskande effekter. Den går ut 
på att program och projekt ska styras mot det förväntade och uppenbara 
bort från det oförutsedda och överraskande. Den öppnar inte för ett 
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”undan för undan” lärande, för att pröva, rätta till, ändra riktning, göra 
bättre och försöka på nytt. 

Om man i stället vill bädda för överraskande och oväntade effek-
ter handlar om att driva program och projekt med kunskaper och erfa-
renheter som genereras i en utvecklingsstödjande och lärande utvär-
deringsansats. Utvecklingsstödjande och lärande kunskapsbildning är 
nödvändiga förutsättningar för att man ska kunna uppnå dynamiska 
långsiktiga effekter genom program och projekt och för att vi ska kunna 
fånga och uppnå det oväntade och överraskande. Eftersom exempelvis 
EU:s Strukturfonder, liksom många innovations- och forskningspro-
gram, går ut på att vara nydanande och additionella (göra något annat 
än reguljär verksamhet) kräver de – rent definitionsmässigt – sådana 
iterativa och interaktiva utvärderings- och kunskapsbildningsansatser. 

Att utvärdera långsiktiga effekter av projekt och program är svårt 
eftersom orsakskedjorna ofta är otydliga och kan ligga långt fram i tiden. 
Det handlar om att försöka fånga de lär- och kunskapsöverföringspro-
cesser som har initierats inom och mellan organisationer. Påverkan är 
ingen mekanisk process. Det är inte ett dominospel vi beskriver, där 
erfarenheter förmedlas och enkelt sprids vidare. Erfarenheter och resul-
tat från projekt måste översättas och överföras till nya sammanhang för 
att de ska leva vidare och vidareutvecklas av egen kraft. Det handlar 
om att applicera en utvärderings- kunskapsbildningsansats som ”sätter 
i rörelse”, det vill säga inte som ett dominospel eller vattenfall, utan om 
ett pokerspel (eller flipperspel) där möjligheterna till framgång ökar ju 
mer vi förstår av medspelarna. 

Det gäller att ”bädda för” utveckling genom adekvata lär- och kun-
skapsbildningsprocesser. Vår forskning leder fram till en kritik mot 
en linjär och planeringsstyrd ansats, det vi kallar vattenfallsmetoden. 
Utvecklingsinsatser öppnar inga dammluckor! I stället förordas en mer 
komplex – men samtidigt mer realistisk – modell för hur långsiktigt 
hållbart utvecklingsarbete bör organiseras och utvärderas, nämligen 
som iterativa och interaktiva lärprocesser. Utveckling, särskilt med 
inriktning på innovationer, är något som sker i öppna och dynamiska 
system där förändringen är svår att förutse och där överraskningar och 
kriser är normala inslag (Taleb 2010). Hur kulan i flipperspelet kom-
mer att fara fram vet vi inte, men utifrån beprövad erfarenhet kan vi 
undan för undan bli bättre på att bemästra spelet.

Det kunskapsbildningsperspektiv och de utvärderingsansatser som 
man väljer i utvecklings- och innovationsprocesserna får avgörande 
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konsekvenser för genomförandet. Det är avgörande att projekt kan 
agera snabbt, flexibelt och innovativt på nya möjligheter som uppstår 
i den kontext där projektet genomförs. Agile project mangement blir en 
naturlig följd (Highsmith 2010, s. 13) av vårt perspektiv på kunskaps-
bildning och utvärdering. Projektorganisationen måste följaktligen 
vara genomskinlig med tydlig ansvarsfördelning för att kunna han-
tera snabba och oförutsägbara förändringar. Det måste finnas stödsys-
tem, parallella utvecklingsprocesser och reservkapacitet (Taleb 2010). 
Lärande utvärderingen genom följeforskning utgör en viktig del av 
stödsystemet som visar på risker, men också på möjligheter i den osäkra 
situation som utvecklingsprogram och utvecklingsprojekt allt som 
oftast befinner sig i.

Forskningsresultaten som vi presenterat leder till viktiga praktiska 
slutsatser. Om man vill förändra arbetslivet och göra detta mer hållbart 
så är lösningen inte att initiera ett stort antal projekt. Det är inte antalet 
eller omfattningen av en satsning som är avgörande för om långsik-
tiga effekter ska uppnås. Resultat får man ofta, med resultaten kan inte 
implementeras eller spridas på ett mekaniskt sätt, utan de måste tas om 
hand, integreras och absorberas i en verksamhet om långsiktiga effekter 
ska uppnås (jämför Pressman och Wildawsky 1984; Marsh and McCon-
nell 2010). Vår slutsats är att en öppen och lärande ansats är en nödvän-
dighet i en alltmer komplex och oförutsägbar värld. 

serendipitet – slå vakt om öppenhet  
för det överraskande

I The Evaluation Society visar Peter Dahler-Larssen (2012) att lärande- 
och kunskapsbildningsprocesserna det senaste decenniet tyvärr har gått 
i riktning mot allt mer standardiserade metoder för uppföljning, utvär-
dering och styrning. Det finns ingen öppenhet för det oväntade och 
överraskande i samhälle karaktäriserat av New public management och 
så vidare. Denna utveckling riskerar att ta kål på tilltron till ”piecemeal 
engineering”, den reformistiska samhällsmodellen självdör utan dyna-
miska lärprocesser.

Våra teoretiska slutsatserna handlar i grunden om att anlägga ett 
annorlunda synsätt på utveckling, där komplexitet, oförutsägbarhet, 
motsägelser, dilemman och paradoxer är grunden, vilket ställer krav 
på en öppen och lärande ansats (Taleb 2010; Harford 2011). Avvikelser 
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från planen, överraskningar och dolda effekter blir viktigare än de för-
väntade och planerade resultaten (Engwall 2002; Vedung 2009; Svens-
son med flera 2013). Behovet av ett agilt och flexibelt förhållningssätt i 
utvecklingsarbetet blir uppenbart (Highsmith 2010). 

Sociologen Robert K Merton blev känd för sina ”middle range theo-
ries”, teorier som bygger på att vi varken i verkliga livet eller i vetenska-
pen – framför allt inom samhälls- och humanvetenskaperna – aldrig kan 
veta allt. Vi får nöja oss med ett slags provisoriska, föränderliga teorier. 
Undan för undan lär vi oss mer. Hans tankar fick genomslag med hjälp 
av begreppet serendipitet. Vi kan alltså lära oss mycket av att studera 
samhällelig och sociala utvecklingsprocesser, men vi får aldrig slutgil-
tiga svar huggna i sten och gjutna i betong. Den gamla sagan om tre 
prinsar från Serendip, som ville lära känna sitt land, handlar om detta. 
Förklädda till bönder red de runt i riket och talade med dess folk. Resan 
blir fylld av motgångar och missförstånd, och prinsarna får aldrig rik-
tigt svar på frågan om hur Sri Lanka, som Serendip kallas idag, egent-
ligen fungerar. De lär sig däremot mycket om landet, bara inte just det 
de förväntade sig. Sagans sensmoral är att kunskap inte alltid finns där 
du söker den, och har skapat uttrycket serendipitet – att komma till en 
oväntad insikt, när du söker svar på något annat. Det är en öppenhet för 
överraskande lärande som vi menar att vi aldrig får förlora. 
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