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Förord 

Vilka möjligheter och hinder kan uppstå i samband med forskningsprojekt 
där en interaktiv ansats eftersträvas? Vilka förutsättningar måste föreligga 
för att framgångsrikt kunna driva interaktiv forskning i praktiken i en häl-
so- och sjukvårdskontext? Vilka former av interaktiva forskningsansatser 
är lämpliga och i vilka typer av studier? Vad är det i forskningsmiljön som 
kan underlätta och vad är det som kan bromsa arbetet? I föreliggande anto-
logi presenterar tretton doktorander sina tankar och reflektioner kring väg-
val och dilemman i att arbeta med en interaktiv forskningsansats. Utgångs-
punkten för antologin är en doktorandkurs som har genomförts under 
sommaren och hösten 2007 i samverkan mellan HELIX VINN Excellence 
Centre vid Linköpings universitet och forskarskolan Bridging the gaps vid 
Landstinget i Jönköpings län. De viktigaste kursmålen har riktats in på 
doktorandens förmåga att 1) beskriva grundläggande principer för interak-
tiv forskning; 2) redogöra för de vetenskaps- och kunskapsteoretiska grun-
derna för interaktiv forskning; 3) diskutera, beskriva och argumentera för 
hur interaktiv forskning kan organiseras i praktiken; 4) översiktligt redogö-
ra för hur det egna forskningsprojektet kan organiseras utifrån en interaktiv 
forskningsansats samt; 5) skriftligt och muntligt reflektera över en eget 
vald uppgift som rör interaktiv forskning. De flesta av de medverkande 
doktoranderna genomförde kursen under ett tidigt stadium av sin forskar-
utbildning vilket har gjort att innehållet fått påverkan på deras forsknings-
design.  

Vi menar att antologin fyller ett viktigt syfte i och med att den redogör för 
de problem som den relativt färske doktoranden ställs inför. Förhoppning-
en är att skriften kan vara användbar för doktorander som på något sätt är 
kopplad till forskningsansatser som har interaktiv prägel. Vi tror att anto-
login kan stimulera till vidare diskussioner.  

Augusti 2009 

Mattias Elg och Boel Andersson Gäre 
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1 Interaktiv forskning i samband 
med kliniskt förbättringsarbete 

Anette Peterson  

1.1 Inledning 
Inom hälso- och sjukvården har klinisk forskning länge bedrivits för att 
hitta nya sätt att diagnostisera och behandla. Vi talar idag mycket om vik-
ten av att bedriva en evidensbaserad vård. Detta begrepp definierar Will-
man och Stoltz (2002) som ett sätt att tillämpa vetenskapliga forskningsre-
sultat och bevis som underlag för beslut i vården. För att säkra att en 
evidensbaserad vård bedrivs har vi i Landstinget i Jönköpings Län genom-
fört en mängd olika förbättringsarbeten. Bra arbetsformer har hittats för 
hur förbättringsarbetet ska bedrivas. Det finns dock fortfarande frågor 
kring varför eller vad det är som gör att vissa team lyckas och andra inte, 
hur sprids lärandet och vilken roll har ledarskapet. Kunskapen i det klinis-
ka förbättringsarbetet är till både för verksamheten själv att utnyttja för sitt 
eget lärande och fortsatta organisationsutveckling, men också för spridning 
och möjlighen att lära hur effektivt förbättringsarbete ska bedrivas. Det 
kräver en ny förståelse och förändring av normer och värderingar i enlighet 
med ett dubble-loop lärande, som innebär ett medvetet kritiskt reflekteran-
de över lärprocessen och de kunskaper som förmedlas mellan individer 
och i organisationen (Argyris & Schöns, 1996). 

Brommels (2006) menar att utmaningen i kliniskt förbättringsarbete är att 
implementera den kunskap som tagits fram genom klinisk forskning. I an-
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greppssättet med kliniskt förbättringsarbete följer vi kliniska resultat och 
ser om den teoretiska kunskapen kan omsättas i praktiken. Det finns 
mycket kunskap att hämta, inte enbart av de faktiska resultaten av förbätt-
ringsarbetet utan också i form av lärandet som uppstår i teamet, lärandet 
som uppstår i det större systemet och mellan de olika teamen. Det finns 
även mycket kunskap att hämta utifrån förståelsen för behovet av ledar-
skap och förutsättningar som krävs. Det handlar om att förstå enskilda in-
divider, att se hur olika grupper samspelar och att förklara de bakomlig-
gande mekanismerna. Mycket forskning har redan bedrivits inom området 
men mycket kunskap finns ännu att lära.  Projektet Bridging the Gap är ett 
uttryck för detta behov där ny kunskap skapas kring omsättningen av teori 
till praktik som ska leda till förbättrade resultat inom hälso- och sjukvår-
den. Det har då lyfts fram att problemen eller frågorna med fördel kan an-
gripas med en interaktiv ansats.   

Syftet med detta kurspaper är att försöka beskriva och ge en idé om hur en 
interaktiv ansats skulle kunna användas för att fördjupa kunskapen och 
förståelsen i det kliniska förbättringsarbetet. Syftet är också att fundera på 
om en interaktiv ansats ytterligare skulle kunna utveckla vår process i det 
kliniska förbättringsarbetet och i ännu högre grad göra deltagarna engage-
rade och delaktiga i arbetet. Kan den interaktiva ansatsen förstärka lärandet 
och därmed ytterligare öka förutsättningarna till ett fortgående föränd-
ringsarbete på hemmaplan?   

1.2 Kliniskt förbättringsarbete  
För att genomföra lyckade förbättringsarbeten i vården krävs både profes-
sionell kunskap och förbättringskunskap (Bataldens & Stoltz 1993, De-
mings 1994). Förbättringskunskap är ett eget kunskapsområde med teorier 
och metoder där det ingår systemförståelse, förståelse för variation, föränd-
ringspsykologi och lärandestyrt förbättringsarbete.  

Kliniskt förbättringsarbete syftar till att underlätta för medarbetaren inom 
hälso- och sjukvården att hitta tid och effektiva verktyg för att kritiskt re-
flektera över och analysera sin verksamhet. Angreppssättet utgår från någ-
ra olika modeller som är anpassade för svenska förhållanden, exempelvis 
den så kallade ”Breakthrough series model” (Berwick & Batalden 2003) 
samt Värdekompassen (Nelson, Mohr, Batladen & Plume 1996). 
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1.3 Interaktiv forskning  
Interaktiv forskning bygger på ett gemensamt lärande mellan deltagarna 
(verksamheten) och forskaren. Forskningsmodellen beskrivs som en konti-
nuerlig integration mellan forskning och praktik. Målsättningen är att ny 
kunskap som både är teoretiskt utvecklad och praktiskt användbar ska ska-
pas i mötet med deltagarna (Aagaard Nielsen, Svensson 2006).  

Det som gör interaktiv forskning unikt och som skiljer denna typ av forsk-
ning från annan forskning är dels engagemanget och delaktigheten av del-
tagarna/verksamheten, och dels forskarens närhet och möjlighet till aktiv 
delaktighet i arbetet (Svensson 2002). Larsson (2006) lyfter det delade lä-
randet, hela vägen från problemdefinitionen till analys av resultat, som en 
viktig del i den interaktiva forskningen.  I interaktiv forskning kan forska-
ren också fungera som stöd vid utvecklingsarbetet och erbjuda deltagarna 
tillgång till teori för kritisk granskning, vägledning och reflektion. Den 
interaktiva ansatsen gör det möjligt att delta i reflekterande och analysera-
de samtal vid datainsamlandet (Svensson 2006).  

Innan det interaktiva forskningsarbetet startar bör forskaren fundera på om 
deltagarna kommer att tillföra värde för forskningsprocessen. Forskaren 
bör även själv fundera på om hon är beredd att vara delaktig i det delade 
lärandet tillsammans med deltagarna (Larsson 2006). Larsson (2006) me-
nar också att interaktiv forskning inte alltid är lämplig och bör noga över-
vägas då arbetet är tidsödande både för forskaren och för deltagarna.  

Forskarens roll i interaktiv forskning skiljer sig från traditionell forskning. 
Westlander (2008) menar att forskarrollen i interaktivforskning bör ses 
som ett partnerskap med verksamheten. Personalen från verksamheten del-
tar aktivt tillsammans med forskaren från framtagandet av idéer som kan 
ligga till grund för det fortsatta arbetet till analys och sammanställning av 
resultat. Forskarens uppgift blir att forska med och inte på eller åt, där 
forskarens erfarenhet bidrar med en djupare förståelse av förutsättningarna 
för utvecklingsarbetet. Det är också viktigt att påpeka att forskaren och 
deltagarna har olika roller i interaktiv forskning. Det går in i arbetet med 
olika erfarenheter och förväntningar som måste lyftas och diskuteras innan 
arbetet kan starta. Förutom de olika rollerna ska arbetet även resultera i 
något som både forskaren och deltagarna anser värdefullt. Forskaren vill 
kunna producera en akademisk rapport, artikel eller avhandling, medan 
deltagarna från verksamheten vill kunna få ut något som är praktiskt an-
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vändbart i deras vardag eller i deras fortsatta förbättringsarbete (Larsson 
2006).   

Det finns naturligtvis även svårigheter i interaktiv forskning. Precis som 
Larsson (2006) lyfter så passar inte interaktiv forskning till alla eller i alla 
situationer, även om angreppssättet är tilltalande. Därför är det viktigt att 
tänka till noga vid start av ett nytt forskningsprogram. Det kräver en fors-
kare som kan organisera lärande processer och det kräver en projektledare 
som håller i själva arbetet för att inte forskaren ska få dubbla roller. Inter-
aktiv forskning kräver också att forskaren kan skapa ett förtroende hos del-
tagarna och att de förstår att värdet av forskningen är en vinna-vinna situa-
tion. Detta gäller även forskaren som i interaktiv forskning är mer 
beroende av deltagarna än i traditionell forskning eftersom forskaren måste 
vara mer öppen och flexibel (Larsson 2006).  

En annan svårighet som forskaren måste ta ställning till inledningsvis är att 
det är tidskrävande att bedriva interaktiv forskning. Både forskaren och 
deltagarna från verksamheten måste vara beredda på att tid måste avsättas 
för förbättringsarbetet, men även för problemformulering och analysarbe-
tet (Aagaard Nielsen och Svensson 2006).   

Beroende på vilket resultat forskaren och verksamheten vill ha ut av arbe-
tet är det viktigt att hitta rätt angreppssätt. Det handlar om att se samma 
helhet ur olika perspektiv och där skilda metoder kan komplettera var-
andra. Därför kan en interaktiv forskningsansats använda sig av både kva-
litativ och kvantitativ metod (Svensson 2006).  

En fallgrop för forskaren i interaktiv forskning är problemet att hålla di-
stans till arbetet och verksamheten för att inte riskera att arbetet går över i 
en aktionsforskning. I aktionsforskningen är forskaren ännu mer involve-
rad i förbättringsarbetet och kan vara den som tar fram förbättringsförslag 
och blir ”experten”. Detta kan resultera i intressekonflikter och svårigheter 
kring värdet av forskningen. Aagaard Nielsen och Svensson (2006) menar 
att detta är ett stort problem för aktionsforskare. I interaktiv forskning är 
huvuduppgiften inte att lösa problem, utan hjälpa deltagarna att definiera 
och analysera dem och skapa arenor där deltagarna själva kan hitta möjlig-
heter till förbättring.  

Forskaren i interaktiv forskning har också en viktig roll i att bidra med att 
organisera lärprocessen (Westlander 2008). Vilket är precis vad som skulle 
vara en möjlighet med interaktiv forskning i samband med kliniskt förbätt-
ringsarbete. Forskaren får då också tillgång till hur deltagarna förstår situa-
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tionen, hur de presenterar sitt lärande ur olika perspektiv och hur de hante-
rar resultaten av förbättringsarbetet i vardagen.  

1.4 Förslag till upplägg för interaktiv forskning 
i samband med kliniskt förbättringsarbete 

Det kliniska förbättringsarbetet, de metoder som används, skulle må bra av 
en djupare analys och kvalitetssäkring i samverkan, och där deltagarna och 
forskaren kan komplettera varandra. Forskning i samband med kliniskt 
förbättringsarbete har hittills bedrivits traditionellt där det funnits ett klart 
program som deltagarna har medverkat i, idéer kring förbättringar har ta-
gits fram och testats i verksamheterna och resultaten har följts i efterhand. 
För att ytterligare öka lärandet i samband med kliniskt förbättringsarbete 
och fånga frågor som exempelvis vad det är som gör att vissa team lyckas 
och andra inte, vilken support och ledarskap som behövs på hemmaplan 
samt andra faktorer som påverkar, skulle en interaktiv forskningsansats 
vara lämplig. Därför föreslår jag här ett upplägg som bygger på upplägget 
för Kliniskt förbättringsarbete (Bojestig & Peterson 2007) men med tillägg 
för att forma det till ett interaktivt forskningsprojekt enligt en modifiering 
av den struktur som Larsson (2007) använt sig av.  

Den interaktiva ansatsen kan vara på olika nivåer. I ett kliniskt förbätt-
ringsarbete har det hittills ofta varit en expert grupp kring en viss specilia-
litet som lyft behovet. Det inledande steget handlar om att fånga behovet 
av kliniskt förbättringsarbete. Behovet ligger till grund för den över-
gripande forskningsfrågan. Vi kan via exempelvis Öppna Jämförelser och 
årsrapporter från nationella kvalitetsregister fånga dagens resultat och var 
förbättringar kan vara befogade. För att starta upp arbetet behövs en dialog 
med verksamheterna för att se om deras upplevelser av resultaten är den 
samma och att de känner behov av att arbeta med förbättringar. Om inte 
verksamheterna ser problemet och känner stort behov av att något måste 
göras är det oftast ingen idé att starta något arbete.  

Nästa steg är att formulera en forskningsfråga. Den övergripande forsk-
ningsfrågan och målsättningen med projektet bör enligt en interaktiv 
forskningsansats tas fram i samverkan med verksamheterna och deltagarna 
i projektet. Experter inom området bör konsulteras och vara med i besluten 
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kring övergripande forskningsfråga då den är kopplad till kliniska resultat 
inom ett visst område. Förutom de rent kliniska resultaten bör även andra 
problemställningar diskuteras. Detta kan med fördel göras efter att delta-
gande verksamheter har beslutat sig för att delta i programmet. Då delta-
garna ibland är väldigt många kanske en mindre grupp av deltagare kan 
medverka i diskussionerna kring vilket ytterligare lärande som skulle vara 
värdefullt att fånga. 

Larssons (2006) nästa steg var att samla data. För att översätta det i ett 
kliniskt förbättringsarbete handlar det om att verksamheterna är delaktig i 
att ta fram data från deras respektive enheter. Detta ska spegla hur deras 
kliniska resultat ser ut och eventuellt kan en modifiering av forskningsfrå-
gan behöva göras. Detta kan också kompletteras med andra data kring ex-
empelvis vana av förbättringsarbete och hur behovet av stöttning från le-
darskap ser ut. Även utifrån detta kan en modifiering av forskningsfrågan 
behöva göras. Enligt Larsson är detta ett gemensamt uppdrag och ansvar 
mellan forskare och verksamhet.  

För att fånga resultaten krävs ett val av metoder. I den interaktiva forsk-
ningen förespråkas inte någon viss metod utan både kvalitativa och kvanti-
tativa metoder kan användas. För att fånga de kliniska resultaten ser jag 
med fördel att kvantitativ metod används med resultat fångade i exempel-
vis nationella kvalitetsregister. Däremot för att fånga deltagarnas upplevel-
se, förståelse för arbetet, stöd och support behov ser jag gärna en kvalitativ 
studie med förslagsvis intervjuer eller fokusgrupper, med ett urval av del-
tagarna.  I kvalitativa intervjuer är det bra att begränsa antalet intervjuer 
för att materialet ska bli hanterbar (Trost 1997). Det behöver inte heller i 
statistisk mening vara ett representativt urval, utan istället är det intressan-
tare att få en så stor variation som möjligt. För att fånga vilket ledarskap 
som krävs och hur ledare ställer sig till förändringsarbete kanske deltagar-
nas chefer också skulle intervjuas. Eftersom detta är en interaktiv ansats 
bör deltagarna vara med och fundera kring upplägg, intervjufrågor och be-
hovet av detta. Forskning med en kvalitativ ansats kan beskrivas som att 
den syftar till att undersöka den vardagliga uppfattningen och söka inne-
börden i händelser genom att studera ett fenomen i sitt sammanhang. Ge-
nom öppet riktade intervjuer går det att undersöka, analysera och dra slut-
satser om kvaliteter. I en kvalitativ studie blir det möjligt att förstå 
komplexa sammanhang och utifrån analyser av enskilda fall går det att 
bygga upp modeller som visar fenomen ur nya perspektiv (Lantz 1993). 
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När olika metoder används blir forskningens design mer flexibel och öp-
pen för kontinuerliga förändringar (Larsson 2006).   

En teoretisk referensram tas fram utifrån kliniska resultat men även utifrån 
övriga frågeställningar kopplat till medarbetarnas engagemang och ledar-
skap i förbättringsarbete. Referensramen utifrån kliniska resultat ska tyd-
liggöra det gap som finns mellan den kliniska forskning som finns och hur 
vården lyckas uppnå detta i vardagen. I den teoretiska referensramen ingår 
även litteraturstudier av exempelvis tidigare forskning kring ledarskap, 
medarbetarskap, kunskap och förståelse samt verksamhetsutveckling. Ut-
ifrån Denna ligger till grund för analysen och speglas mot de resultat som 
kommer fram.  

Därefter egenomförs programmet, förbättringsarbetet, och deltagarna är 
aktiva i formandet av förbättringsförslag som testas i liten skala och resul-
taten följs kvantitativt i exempelvis register eller på annat sätt som delta-
garna själva beslutar om. Intervjuer eller fokusgrupperna genomförs för att 
exempelvis fånga olika fenomen i förbättringsarbetet.  

Ett viktigt steg i alla forskning är analysen av resultaten. I den interaktiva 
forskningen är detta något som görs tillsammans med deltagarna. Vid ge-
mensamma lärandeseminarier finns en utmärkt arena för att tillsammans 
diskutera och analysera resultaten.  Resultaten kan även med fördel testas i 
nya arbetsgrupper eller inom verksamheten för att ytterligare stärka tillför-
litligheten. Det upplägg som här beskrivs utgår från perspektiv av resultat, 
dels de kliniska resultaten av själva förändringarna som görs i verksamhe-
ten, men också de resultat som fångas i studien av deltagarnas engage-
mang, support och förutsättningar för att lyckas. 

Slutligen ska resultaten beskrivas utifrån en teoretisk grund och dokumen-
tera. Resultaten som är framtagen återförs till verksamheten och deltagarna 
för att de utifrån den nya kunskap som framkommit ska kunna fortsätta 
med kliniskt förbättringsarbete med ännu bättre förutsättningar att lyckas.  
Resultaten redovisas på lärandeseminarier dels av deltagarna utifrån deras 
syfte att stärka vardagens arbete och dels utifrån forskarens vetenskapliga 
perspektiv att hitta en grund för spridning av angreppssätt.  
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1.5 Diskussion 
Min tanke med denna uppgift var att utifrån fördjupning i interaktiv forsk-
ning koppla detta till kliniskt förbättringsarbete. Det finns redan idag stu-
dier som visar på förbättrade kliniska resultat som en effekt av ett systema-
tiskt förbättringsarbete (Carlhed et al 2006). För att förstärka resultaten av 
angreppssättet med kliniskt förbättringsarbete ytterligare kan jag se många 
vinster med att tillföra en interaktiv forsknings ansatts. Den interaktiva 
ansatsen kommer förhoppningsvis att engagera deltagarna ännu mer. Deras 
medverkan vid framtagandet av behov och formulering av forskningsfråga 
möjliggör att deras intressen tillvaratas.  

Jag förstår efter att läst om interaktiv forskning att det är möjligt att använ-
da både kvalitativa och kvantitativa metoder, vilket jag upplever som tillta-
lande. Detta på grund av att mycket av det kliniska arbetet faktiskt kan mä-
tas och att stora delar av sjukvårdspersonalen är positivistiskt skolade med 
behov av att med siffror kunna bevisa förbättrade resultat. Däremot kan jag 
också se fördelarna med att komplettera med kvalitativa metoder för att 
ytterligare öka förståelsen för vad som händer i arbetsgruppen, i ledarska-
pet och bland medarbetarna när ett kliniskt förbättringsarbete startar med 
förändrade arbetssätt som påverkar enskilda medarbetare. Detta fenomen 
är svårt att fånga om inte en kvalitativ ansats används.  

Larsson (2006) har två slutsatser som jag bara kan instämma i. Hon menar 
att det finns en stor fördel i att aktivt involvera deltagarna i analysarbetet 
för att utifrån en teoretisk grund nå ytterligare lärande och ny kunskap. 
Men hon trycker också på behovet av en strukturerad supportfunktion.   

Jag har länge sett behovet av att stärka vårt kliniska förbättringsarbete ge-
nom att tillföra ett forskningsperspektiv. Vi har hittills hållit oss till tradi-
tionell forskning, men efter att ha läst om interaktiv forskning tror jag att 
den typen av forskning skulle kunna tillföra ännu mycket mer. Som forska-
re med en interaktiv ansats ser jag en möjlighet att studera det kliniska för-
bättringsarbetet som genomförs, samtidigt kunna bidra med att organisera 
lärprocessen och utveckla angreppssättet i det kliniska förbättringsarbetet. 
Deltagarna skulle förhoppningsvis känna ett ännu större engagemang och 
delaktighet i förbättringsarbetet vilket med stor sannolikhet skulle påverka 
både resultat och möjligheten till spridning av arbetssätt och rutiner på 
inom den egna verksamheten och mellan olika verksamheter. Förhopp-
ningen är att de innovativa resultaten som kommer ut ur detta angreppssätt 
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ska vara till både praktisk nytta för verksamheterna och teoretisk nytta för 
andra forskare.  
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2 Interaktiv Forskning 

Annette Nygårdh 

2.1 Inledning 
I detta paper är min avsikt att beskriva och diskutera den interaktiva forsk-
ningen och hur kunskap kan skapas i denna ansats samt öka förståelsen för 
hur jag som forskare bör interagera med praktiken för att skapa ett gemen-
sam lärande. Jag kommer att utgå från min metoddesign och kritiskt disku-
tera huruvida den beskrivna ansatsen kan öka kunskapsbildningen och va-
liditeten i min forskning.  

2.2 Bakgrund 
Bridging the gaps är ett projekt förlagt till Jönköpings läns landsting och 
finansieras av Vinnvård (Vinnvård, 2007). Avsikten med projektet är att 
förbättra resultaten inom hälso- och sjukvården. Värdegrunden i projektet 
bygger på att vården ska vara patientcentrerad, kunskapsbaserad, säker, 
effektiv, jämlik och ges inom rimlig tid (Sverige. Socialstyrelsen, 2006). 
Värdet för patienterna förväntas öka genom att de involveras i förbätt-
ringsarbeten. Det centrala begreppet inom projektet är kvalitetsförbättring, 
vilket ska uppnås genom innovationer i kliniska mikrosystem under konti-
nuerligt lärande i en multidisciplinär kontext. 
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2.3 Förbättringsarbetet 
Vid en njurmedicinsk klinik i södra Sverige kommer ett förbättringsarbete 
att påbörjas avseende patienter med kronisk njursjukdom och deras närstå-
endes empowerment, detta innebär i det här förbättringsarbetet; egenvårds-
förmåga, coping-strategier samt delaktighet i vården. Utifrån studier gjorda 
innan förbättringsarbetet tar form, får personalen kunskap  om behov som 
finns hos patienter och närstående avseende empowerment. Genom att 
stärka denna patientgrupp till att aktivt delta i sin vård kan positiva effekter 
uppnås då patienter med kronisk sjukdom dagligen konfronteras med frå-
gor kring sin egen hälsa (Curtis & Yee, 2005). Det övergripande syftet 
med förbättringsarbetet är att stärka patient och närstående utifrån deras 
behov och situation, och på det sättet undvika en akut start av dialysbe-
handling. Patientens möjligheter att påverka processen positivt från dia-
gnos till dialys förväntas att öka. Personalen avser att arbeta över ”grän-
serna” både organisatoriskt och professionellt.  Bate & Robert (2006) 
menar att för att stärka patientens roll i vården kan det behövas ett föränd-
rat arbetssätt och att involvera patienter och närstående i förbättringsarbete 
är betydelsefullt för att förändra strategier och attityder till en mer patient-
centrerad hälso- och sjukvård (Bate & Robert, 2006). Vad som är vårdkva-
litet bör ytterst avgöras av patienter och närstående. Utgångspunkt för kva-
litetsarbetet i denna forskning är kliniskt mikrosystem, ett teoretiskt 
perspektiv i kvalitetsförbättringsarbetet som definieras som ett samarbete 
mellan vårdgivare och patient för skapande av god vård (Foster, Johnson, 
Nelson, & Batalden, 2007). Förbättringsarbete ska innehålla utbildning och 
information för att underlätta egenvård och för optimerad sjukdomsbe-
handling samt ökat välbefinnandet (Goeddeke-Merickel, 2005) 

I en patientcentrerad vård blir begreppet Empowerment centralt. Därför 
har detta begrepp integrerats i föreliggande forskningsprojekt som planeras 
i anslutning till omnämnda förbättringsarbete för patienter med kronisk 
njursjukdom och deras närstående. Empowerment används i allt större 
grad när vårdgivare ska studera patientens kapacitet att hantera sin livssi-
tuation (Sigurdardottir & Jonsdottir, 2008) och definieras som möjlighet 
till oberoende, känsla av kontroll och delaktighet i beslut avseende egen-
vårdsprocessen (Anderson, 2005; Ellis-Stoll & Popkess-Vawter, 1998; 
Glasgow et al., 2001). 

Forskningsprojektet övergripande syfte är att studera och utvärdera förbätt-
ringsprocesser i vården utifrån patient, närstående och personalperspektiv. 
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Fokus i forskningen är patienters och närståendes empowerment, tvärpro-
fessionellt lärande i ett mikrosystem och hälsoekonomiska aspekter av ett 
förbättringsarbete.  

2.4 Metod och design  
Forskningsansatsen är interaktiv (Aagaard Nielsen & Svensson, 2006) och 
använder mixed-methods dvs. kvantitativa och kvalitativa metoder för att 
utvärdera förbättringsarbetet för att få en så komplett bild som möjligt  
(Tashakkori, 2008). 

2.5 Allmänt om interaktiv forskning 
Högskola har tre uppgifter; Utbildning, Forskning och Utveckling. Tron på 
att Högskolan ska ha en förändrande roll har varit stark, men det har sak-
nats en strategi för hur forskning, utbildning och utveckling ska samverka. 
Forskare har varit duktiga på att beskriva problem men inte varit så bra på 
att hitta lösningar, då beskrivning av problemet inte automatiskt innebär en 
lösning på det. Kan detta vara en drivkraft till en interaktiv forskningsan-
sats där forskningen sker tillsammans med praktiken?. Genom att lärandet 
sker i nära samverkan med lokala aktörer sker lärandet och kunskapsut-
vecklingen, inte som en isolerad företeelse, utan i och genom praktik ute i 
samhället, detta sammantaget ökar värdet av den producerade kunskapen. 
Novotny (2001) beskriver robust kunskap och uttrycker det som ” - för att 
bygga ett hus behövs kunskap om hur du bygger ett hus, men också kun-
skap om den mark som huset ska byggas på, för att huset ska bli hållbart” 
(egen översättning). Gibbons (Aagaard Nielsen & Svensson, 2006) utveck-
lar två modeller för kunskapsbildning; ”Modell 1” som utgår från en hie-
rarkisk, teoretisk kunskap som är tidsmässigt långsiktig, förhållningssättet 
är distanserat, forskaren är aktör och ansvarar för en kunskap som svarar 
mot vetenskapssamhället med fokus på generell teoriutveckling. ”Modell 
2” bygger på en jämlik relation mellan aktörerna; forskare och praktiker 
samt utgår från problem som gemensamt ska lösas. Förhållningssättet är 
interaktivt och tidsmässigt kortsiktigt. Kunskapsbildningen är specifik och 
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kontextbunden med fokus på nytta. Det finns en nytta med den akademiska 
kunskapsbildningen i form av kritiskt förhållningssätt, en systematisk be-
grepps- och teoriutveckling och ett långsiktigt kunskapssökande. Som 
nackdelar beskrivs en stark bundenhet till vetenskapliga metoder och vad 
som är god vetenskap, vilka metoder som får användas och vilka problem 
som anses forskningsbara. Detta kan leda till att högskolor och universitet 
hamnar utanför den allt snabbare utvecklingen och kunskapsbildningen i 
samhället (Aagaard Nielsen & Svensson 2006). 

För att beskriva interaktiv forskning i relation till traditionell forskning ger 
litteraturen fyra förslag på relationen mellan forskare och praktiker; att 
forska på, att forska för, att forska åt och att forska med. Denna relation 
speglar också värdet på forskningen både praktiskt och teoretiskt. Att fors-
ka på; innebär en expertsyn och förklarar det distanserade och objektiva 
förhållningssättet mellan forskare och praktiker. Den akademiska forsk-
ningen gör en tydlig skillnad mellan vetenskap och praktisk kunskapspro-
duktion mellan teori och praktik. Forskaren bestämmer själv vilka metoder 
som ska användas. Kvantitativa metoder föredras då de förväntas ge mer 
objektiv och vetenskaplig fakta. Att forska för; innebär aktionsforskning 
där direkt nytta och aktivt deltagande är centralt. Metoden utvecklades un-
der 1970 - och 1980 -talet och handlade många gånger om att stärka grup-
per i samhället och forskningen hade klara perspektiv och tydliga värde-
ringar. Forskningsmetoden kunde vara interaktiva men i de flesta fall var 
det forskaren som hade initiativet och övertaget i relationerna och på det 
sättet, även i kunskapsbildning. Forskaren vet vilka metoder som ska an-
vändas och vad som behöver förbättras, därmed tar forskaren också en ak-
tiv del i förbättringsarbetet. Även denna forskning har en objektssyn, i det-
ta fall på deltagarna pga. sitt agerande som forskaren att signalera att veta 
bäst och är beredd att ”hjälpa till”.  Dessa två forskningsmetoder har båda 
en objektsyn men med olika utgångspunkter bl.a. värderingar, förhåll-
ningssätt och ambitioner. Alternativen till det objektiva synsättet är Att 
forska åt; vilket innebär att forskaren hjälper praktikerna att själv bilda 
kunskap, men på deltagarnas villkor. Beställarna av forskningen dvs. före-
tag eller organisationer, bestämmer frågeställningarna och anger ramarna 
för kunskapsinhämtningen. Denna uppdragsforskning kan försvåra det kri-
tiska förhållningssättet genom att forskaren saknar tid för reflektion och 
analys. Att forska med; innebär att forska tillsammans med företaget eller 
organisationen. Att forska med de berörda är ett gemensamt arbete som 
genererar kunskap och ömsesidigt lärande. I en gemensam forskningsan-
sats där relationen mellan forskaren och övriga deltagare är ömsesidig och 
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jämlik, skapas en lärande och utvecklande miljö för båda parter. (Aagaard 
Nielsen & Svensson, 2006). 

2.6 Interaktiv metod i min forskning 
Mitt avstamp vad gäller aktions- eller interaktionsforskning i min avhand-
ling görs åt den interaktiva forskningsansatsen dvs. att forska med. För att 
uppnå ett kontinuerligt lärande hos både forskare och praktik använder jag 
en interaktiv forskningsmodell (Ellström, 1999). Interaktiv forskning 
(fig.1) beskrivs som att forskning och praktik är kontinuerligt interageran-
de under forskningsprocessen.  

 

Interaktiv forskning innebär också att gå hela vägen med lärandeprocessen 
dvs. från problemformulering till analys av resultat. Min ansats är mer 
blygsam då jag inte vänder mig till referensgruppen för analysarbetet, där-
emot är resultaten av studierna relevanta för praktiken och dess utveck-
lingsarbete. Min roll i den interaktiva forskningsprocessen är att med kva-
litativ och kvantitativ forskning bilda ett underlag för- och stödja 
förbättringsarbetet, studera utvecklingen och utvärdera förbättringsarbetet 
utifrån följande perspektiv: patient och närstående perspektiv; personalens 
perspektiv, samt hälsoekonomiskt perspektiv. Forskaren är intresserad av 
att ta del av samtliga involverades perspektiv för att få forskningsfrågan så 
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utvecklad och belyst som möjligt, detta tillvägagångssätt finns tidigare be-
skrivet av Larsson (2008). Forskningsresultat återförs till praktiken för ut-
veckling av förbättringsarbetet (Larsson, 2008). Den interaktiva ansatsen 
har valts för att stödja planeringen av interventionen och utvärdering av 
förbättringsprojektet (Aagaard Nielsen & Svensson, 2006).  Att studera 
vad som fungerar och för vem det fungerar avseende ett förbättringsarbete 
hade varit problematiskt utan en interaktiv ansats, då processen sker ute i 
praktiken där förbättringsarbetet pågår. Att studera relationen mellan inter-
vention, mekanismer och kontext är betydelsefullt för att nå en djupare 
kunskap om interventionen och hur den kan implementeras effektivt, det 
vill säga , vad innehåller interventionen? för vem är den tänkt? och i vilket 
sammanhang kan den givna interventionen tänkas fungera?(Pawson, 
Greenhalgh, Harvey, & Walshe, 2005). En interaktiv forskningsmetod kan 
innebära en långsammare produktion av vetenskapliga artiklar i relation till 
traditionell forskning (Aagaard Nielsen & Svensson 2006), trots denna 
kritik om en låg produktivitet så är min ambition att publicering av studier 
sker samtidigt. 

Forskaren har deltagit, på initiativ av praktiken, tillsammans med referens-
grupp i diskussioner kring syfte och metoder i kvalitetsförbättringsarbetet. 
Efter dessa tillfällen valdes instrument och metoder utifrån vad som fram-
kommit i diskussionerna. De valda metoderna och instrument diskuterades 
med kliniken avseende relevans och användbarhet. Kontinuerlig dialog 
kommer att ske mellan projektgrupp och forskare under hela forsknings-
processen (Aagaard Nielsen, Svensson 2006). Dialogen som verktyg bely-
ses i en artikel av Kvale (2006) där han tar upp olika former av asymmetri 
i intervjusituationer (Kvale, 2006). Min reflektion är att kunskap om denna 
asymmetri kan vara överförbar avseende den interaktiva lärandeprocessen 
mellan forskare och övriga deltagare, för att få en jämlik, förtroendefull 
relation samt ökad delaktighet i gruppen. 

I projektgruppen för förbättringsarbetet finns läkare, sjuksköterskor, un-
dersköterskor och vårdenhetschefer på medicinavdelning, dialysmottag-
ning och dialysavdelning. Förbättringsarbetet leds av en projektledare vars 
uppgift är att planera, implementera och värdera interventionen tillsam-
mans med berörda (Westlander) i kliniska mikrosystemet. Projektledaren 
har nyligen tillägnat sig förbättringsmetodik vid Qulturum i Jönköping 
som är landstingets verksamhetsutvecklingsenhet. Denna enhet har möj-
ligheter att ge metodstöd till projektledare under projektet genomförande. 
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Forskningen innebär ett samarbete mellan forskare och praktik där forsk-
ningsresultat återförs till praktiken för utveckling av förbättringsarbetet 
(Berglund & Westlander, 2008). Att arbeta tvärprofessionellt för något 
ändamål, i det här fallet, empowerment åt patient och närstående, kan ut-
veckla och förstärka professionen och klargöra begrepp (Lowy, 1992). 
Lowy (1992) menar att begrepp kan länka samman olika professioner på 
ett sätt som innebär respekt för professionell kunskap men också en allians 
av olika kunskapsdomäner. För att få ökad förståelse och kunskaper om 
framgångsfaktorer och hinder i kliniskt förbättringsarbete och lärandepro-
cesser (Granberg & Ohlsson, 2005) inom personalgrupper med olika pro-
fession, är det angeläget att följa förbättringsarbetet sett ur flera perspektiv. 
Resultaten bildar ett underlag för förbättringsarbetet utifrån patient- och 
närstående perspektiv, personalens perspektiv samt hälsoekonomiskt per-
spektiv. På detta sätt stödjer forskaren förbättringsarbetet så att projekt-
gruppen får ett underlag för fortsatt förbättring av vården och ett gemen-
samt lärande inom arbetsgruppen. Forskarens roll är att med intervjuer, 
observationer och enkäter följa processen av förbättringsarbetet. Att stödja 
och studera förbättringsarbete med interaktiv forskning inom- och sjukvård 
finns beskrivet sedan tidigare, forskningen visade förbättrad vård, ökat lä-
rande inom patientgruppen och en mer patientcentrerad vård (Glasson et 
al., 2006). 

2.7 Interaktiv metod och validitet 
Min forskning följer ett förbättringsarbete i en specifik kontext och resulta-
tens trovärdighet blir därmed relaterad utifrån den beskrivna kontexten 
(Kazdin, 2003). Det finns kritik på den interaktiva forskningen och dess 
trovärdighet, forskningsresultaten anses vara för starkt relaterad till speci-
fik kontext (Aagaard Nielsen & Svensson 2006). 

Denna problematik kring validering är inte specifikt för interaktiv forsk-
ning (Kazdin 2003) och avgörandet om hur forskningsresultaten kan över-
föras till annan kontext måste göras av läsaren. Forskarens utmaning blir 
att utförligt beskriva kontexten för att stärka validiteten. Detta innebär en 
rik bakgrundsdata, beskrivning av processen och dess effekter så att läsa-
ren av forskningsresultaten har tillräcklig information för att kunna avgöra 
om resultatet kan vara överförbart på den egna kontexten (Firestone, 
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1993). För att få denna rika datainsamling kan interaktiv forskningsansats 
vara en möjlighet att komma ”bakom scenen” genom att närhet och tillit 
byggs upp i forskningsprocessen (Larsson, 2008). Detta är också något 
som Eikland diskuterar i sitt avsnitt ur boken Interactive Research (Aa-
gaard Nielsen & Svensson, 2006), författaren lyfter fram att validitet står 
för status i forskningen och att det slutliga målet med validitet är; förklar-
ing och förståelse. 

Kritik finns för att forskaren inte är tillräckligt objektiv i sina analyser av 
resultaten och på det sättet äventyra resultatets validitet, interaktiv forsk-
ning innebär involvering i praktiken och kan äventyra kritisk analys och 
reflektion. Detta diskuteras av flera interaktiva forskare (Ellström; A. C. 
Larsson; K. Larsson; Svensson) som menar att denna kritik kan vägas mot 
samarbetet mellan praktik och forskare och vad det genererar, avseende 
åtkomst av viktiga processer och validitet av insamlad data. I min forsk-
ning har jag uppmärksammat problemet med att vara för involverad i prak-
tiken och en lösning kan vara att förbättringsarbetet introduceras och 
genomförs av projektledaren. Denna uppdelning är också beskriven i ett 
projekt där arbetet  drevs av projektledare och att forskningsresultat an-
vändes utifrån de enskilda behov som fanns i projekt grupperna. Forsk-
ningens faser som beskrivs innefattar; nulägesbeskrivning av arbetsmiljön, 
utveckling av åtgärder, intervention och implementering och utvärdering 
(Berglund & Westlander, 2008). 
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3 Gränsöverskridande kunskaps-
bildning  
- praktik och teori i interaktion 

Gunilla Nordström 

3.1 Inledning 

I detta paper kommer jag att föra ett resonemang kring möjligheten att 
kombinera ett praktiskt utvecklingsprojekt med ett interaktivt forsknings-
perspektiv. Jag inleder med att beskriva den praktik jag verkar i och mitt 
forskningsintresse, inkluderande ett antal aktuella begrepp. Därefter reflek-
terar jag över den interaktiva forskningen. Utifrån praktikens kontext och 
det problemområde som skisserats fram resonerar jag kring hur forskning-
en i samverkan med praktiken (interaktivt) skulle kunna struktureras för att 
bidra till att kritiskt skildra problemområdet och fördjupa kunskaperna i 
pågående utvecklingsprojekt. Avslutningsvis kommer jag att beröra fors-
karens roll med betoning på dikotomin med att både vara forskare och del 
av den studerade verksamheten. Mitt resonemang tar sin utgångspunkt ett 
par huvudfrågor: 

• Hur kan en interaktiv forskningsansats vara till fördel för att fånga 
de faktorer som stödjer professionaliseringen av chefsrollen i dess 
kontextuella miljö, socialtjänsten i Jönköpings kommun samt vara 
till nytta för både praktiken och teorin? 
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• Hur är det möjligt att hålla behövlig distans för att öka förståelsen 
för forskningsområdet och samtidigt bibehålla närheten som krävs 
för ett lyckat utvecklingsarbete?   

3.2 Utveckling av ledarstöd inom 
socialtjänsten 

Jag arbetar som personalstrateg inom socialtjänsten i Jönköpings kommun. 
Vi har närmare 5 000 medarbetare varav 175 är chefer. Verksamhetsområ-
det spänner över samtliga socialtjänstens uppdrag, d v s allt från äldre- och 
handikappomsorg till individ- och familjeomsorg. Budget ligger på cirka 2 
miljarder kronor.  

Mitt forskningsintresse rör professionalisering av chefsrollen inom offent-
lig förvaltning och de faktorer som stödjer denna professionaliseringspro-
cess. Ett svenskt chefskap beskrivs ofta i en positiv anda som präglad av 
tillit, samarbete, delaktighet och konsensus, men på den negativa sidan hör 
tidskrävande förankringsprocesser, beslutsrädsla och otydlig maktutövning 
(Vinnova, 2008-03-11). Min erfarenhet är att beskrivningen väl stämmer in 
på chefskapet i offentlig förvaltning, däremot är forskningen kring chefer 
och ledarskap inom de politiskt styrda organisationerna ringa. Det behövs 
mer kunskap kring det offentliga ledarskapets alltmer komplexa roll, spe-
ciellt med hänsyn till välfärdssamhällets förändring (Sandberg & Fogel-
berg, 2000; Jonsson, 2001). Den förändring som kan observeras inkluderar 
bland annat att verksamheten konkurrensutsätts, medlen krymper och kra-
ven på effektivitet ökar. Det är en förändring som kräver alltmer individua-
liserade lösningar med mätbara resultat. Under de senaste decennierna har 
ett stort antal OECD-länder börjat tala om ”The New Public Manage-
ment”. I Sverige har NPM fått stort genomslag och innebär i praktiken en 
ny syn på styrning och organisering av den offentliga sektorn som bygger 
på antagandet att en större marknadsorientering ökar kostnadseffektiviteten 
utan att försämra kvalitet och måluppfyllelse (Thylefors, 2007). De märk-
bara förändringarna påverkar givetvis hela organisationen, men speciellt 
påverkas cheferna som har ansvar att se till att fattade beslut verkställs. Att 
vara chef och ledare inom socialtjänsten är ett komplext uppdrag, ett upp-
drag man bör få möjlighet att växa in i (Socialtjänsten, 2008).  
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Under år 2005 tog förvaltningsledningen ett beslut om att avsätta totalt 
1,35 miljoner kronor under en treårsperiod för ett traineeprogram. ”Utbild-
ningarna på högskolenivå har blivit alltmer teoretiska och de praktiska 
kursmomenten har minskat. Det innebär att arbetsgivaren får ta ett större 
ansvar vad det gäller introduktionen av nya medarbetare. Ett gott chefskap 
är en grundläggande förutsättning för en bra arbetsmiljö. För att säkerställa 
att våra nya chefsmedarbetare är väl förberedda för sitt nya uppdrag före-
slås en organiserad introduktion i form av ett 6-månaders traineeprogram, 
som ska genomföras 1 ggr per år, omfattande 6 platser, med start i januari 
varje år.” (VIP, 2005). 

Ett traineeprogram är en företagsinternutbildning som kombinerar praktik 
och teori och syftar till att locka till sig och utveckla morgondagens ledare. 
”Det praktiska arbetet på olika avdelningar varvas med en presentation av 
företagets speciella inriktning och rutiner. Syftet med utbildningen är dels 
att ge företagsledningen en indikation om vilka uppgifter den nyanställde 
är bäst lämpade för…, dels att ge traineen själv en möjlighet att skaffa sig 
en överblick över verksamheten och att skapa sig ett nätverk av kontakter.” 
(NE, 2006). Jag fick i uppdrag att planera för och genomföra socialtjäns-
tens första traineeprogram för chefer med start våren 2007. Utvärderingen 
av detta första program visade mycket goda resultat och deltagande chefer 
upplevde att programtiden verkligen gav dem möjlighet att successivt lära 
känna den kommunala verksamheten och chefsuppdraget samt skapa sig 
ett internt nätverk (Nordström, 2007).  

Traineeprogrammet är bara en av flera insatser som jag varit med att ut-
veckla i syfte att stödja chefen i sin roll och sitt uppdrag att leda, styra och 
utveckla den kommunala verksamheten. Till andra insatser räknas bland 
annat mentorskap, reflektionsgrupper, chefsteam och implementeringen av 
ett sammanhållet chefsintroduktionsprogram. Ett ledord som varit framträ-
dande vid utvecklandet av ledarstöd är trygghet, det jag åsyftar är strävan 
av att öka tryggheten i chefsrollen. Jag skulle vilja påstå att trygghet och 
utveckling är varandras motpoler. För att utvecklas behöver man ta från 
tryggheten, som därefter kräver en form av stabilisering som bekräftar de 
vägval man tagit. Denna rörelse mellan å ena sidan trygghet och å andra 
sidan utveckling involverar ett ständigt lärande och skulle kunna symboli-
seras med hjälp av en våg där de olika vågskålarna oupphörligt balanseras 
mot varandra. Lika viktigt som att bygga upp kvalitativa och hållbara sy-
stem inom socialtjänstens olika verksamhetsområden är det att skapa en 
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fungerande struktur som stöd för chefens yrkesutövning och yrkesprofes-
sionalisering.   

3.3 Lärandet som ständig följeslagare 

Svensson (Svensson, 2002) förklarar att lärandet är i fokus i den interakti-
va forskningsansatsen. Centralt handlar det om att organisera en gemen-
sam kunskapsbildning. Eftersom lärandet utgör en central del i det skisse-
rade problemområdet kan det vara på sin plats att definiera lärande. Jag tar 
hjälp av Ellström m.fl. (1996) ”Med lärande avses relativt varaktiga för-
ändringar av en individs kompetens som ett resultat av individens samspel 
med sin omgivning”. Lärandet är en del av all mänsklig aktivitet och för-
mågan att lära är en del av människans medfödda beredskap, dock är lä-
randet inte alltid synligt. Lärandet kan delas in i tre olika former; formellt, 
icke-formellt och informellt lärande. Utbildning tillhör det formella läran-
det och hör traditionellt skolan till. Det är en form av planerat och tidsbe-
gränsat lärande inrymt i den institutionella världen och leder till betyg eller 
intyg. Informellt lärande är varken planerat eller tidsbegränsat och det är 
därför svårare att upptäcka. Informellt lärande förekommer i olika sam-
manhang och brukar även benämnas vardagslärande, förtrogenhetskun-
skap eller tyst kunskap. I den tredje formen av lärande, icke-formellt läran-
de, inryms förutom arbetsmarknadskurser och huvuddelen av 
fortbildningen även kompetensutveckling. Kompetensutveckling hör ar-
betslivet till och är en planerad form av lärande med ett stort spektra av 
tillvägagångssätt. Fokus ligger på den kompetens som krävs för att utföra 
ett visst arbete eller en viss uppgift. Kompetensutveckling bör innehålla: 

• förståelse, fokuserat på förståelse av den egna praktiken som kan 
synliggöra tyst kunskap  

• kompetensförstärkning, genom införandet av mer abstrakta inslag 
kring exempelvis olika organisations- och ledarskapsteorier 

• kompetensförnyelse, utrymme till reflektion som leder till att om-
pröva förståelsen av arbetet och i slutändan förändra arbetsmeto-
der (Sandberg, J. & Targama, A.,1998).  
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Vidare kan lärandet beskrivas bestå av två av varandra beroende delar; 
tanke och handling. Genom ett växelspel mellan att tänka och att agera, där 
reflektion har en central roll kan lärandet synliggöras och fördjupas. Det 
finns skäl till varför vi handlar på ett visst sätt och skälet sätter in hand-
lingen i ett meningsfullt sammanhang. Ibland kan skälet vara oklart vid 
själva handlandet och blir inte tydligt förrän tillfälle ges att fundera över 
varför man handlat på ett visst sätt. Reflektion betyder just eftertanke eller 
spegling och utmärks av att det inte ingår några nya impulser från omgiv-
ningen (Illeris, 2001). Eftertanke är en form av problemlösning och när 
utvecklingsinriktade aktiviteter tenderar att gå förlorade i vardagsarbetet 
blir det högst nödvändigt att kliva ur flödet och ge utrymme för nya per-
spektiv att ta form. Först då kan erfarenheten förstås och bli meningsfull.   

3.4 Trygghet som utvecklingens motpol 

Ovan beskrev jag min syn på trygghet och utveckling som varandras mot-
poler. Förklarande menar jag att för att utvecklas, lära och förändras behö-
ver man ta lite av sin trygghet. Det finns således ett inbyggt riskmoment i 
ett utvecklingsförlopp, i att välja att ta en ny väg eller göra något på ett 
annorlunda sätt än man tidigare gjort. Resonemanget blir högst relevant 
när man beslutar sig för att söka och anta utmaningen i till exempel ett nytt 
arbete. Initialt kan detta val och denna utveckling upplevas som lite kao-
tiskt. I det här sammanhanget skulle jag vilja föra in Antonovskys (2007) 
resonemang kring känslan av sammanhang, så kallat KASAM som en vik-
tig aspekt när man ställs inför olika krav, som exempelvis att anta utma-
ningen i ett chefsuppdrag. KASAM innehåller tre olika komponenter: 

• Begriplighet som kännetecknar en stabil förmåga att bedöma verk-
ligheten utan alltför stor känslomässig inblandning 

• Hanterbarhet som definieras som den grad till vilken man upple-
ver att det står resurser till ens förfogande, med hjälp av vilka man 
kan möta de krav som ställs. 

• Meningsfullhet som är motivationskomponenten som har en käns-
lomässig innebörd.  
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Vidare för Antonovsky fram några aspekter på arbetssituationen som ska-
par livserfarenheter av central betydelse för graden av KASAM; ”Medver-
kan i socialt värdesatt beslutsfattande” som syftar på förhållanden som 
stolthet över ens arbete och frihet att själv bestämma över situationen, ”be-
lastningsbalans” som syftar på tillgången till resurser för att få arbetet väl 
utfört samt utrymme för att använda sin potential i sant komplext arbete 
och ”förutsägbarhet” som syftar på i vilken utsträckning arbetssituationen 
skapar en tydlig bild och upplevs trygg. Jag tror att alla begreppets kom-
ponenter är viktiga i professionaliseringsprocessen.  

3.5 Är chefsrollen inom socialtjänsten på väg 
mot en professionalisering?  

Många välfärdsorganisationer är professionella organisationer i betydelsen 
att de domineras av en eller flera professioner. En profession kännetecknas 
av en gemensam teoretisk kunskapsbas som kommer ur en längre formali-
serad utbildning, en samhällelig auktorisation samt gemensamma normer 
och etiska koder (Thylefors, 2007; Wolmesjö, 2005). Exempel på profes-
sioner är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Wolmesjö (2005) 
konstaterar att första linjens chefer inom äldre och handikappomsorgen är 
att betrakta som en semiprofessionell yrkesgrupp, då de saknar de beskriv-
na kriterierna. I sammanhanget kan det vara intressant att jämföra första 
linjens chef inom socialtjänsten med en chef inom grundskolan där staten 
implementerat en statlig rektorsutbildning på högskolenivå. Än finns inga 
krav på genomförd utbildning för en rektorstjänst däremot kan utbildning-
en möjligtvis ses som ett led i en ökad professionalisering av rektors-
/chefsrollen.  Inom socialstyrelsen finns inga planer på en enhetlig statlig 
utbildning för socialtjänstens chefer, men i praktiken är professionens kän-
netecken ett högst diskuterat ämne. Traditionellt har duktiga sjuksköters-
kor och socionomer rekryterats till chefspositioner, men idag går mening-
arna isär om grundprofessionens betydelse. Diskussionen rör bland annat 
begrepp som generalist och specialist och huruvida chefsrollen inom soci-
altjänstens verksamhetsområde är i behov av en generalist alternativt spe-
cialist. För socialtjänsten i Jönköpings kommun är det av största vikt att 
cheferna får en gemensam kunskapsbas att utgå ifrån för att uppnå ökad 
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kvalitet i verksamheten och därav har chefsutvecklings- och ledarstödsfrå-
gorna varit högt prioriterade. 

3.6 En interaktiv forskningsansats 

Nietsche förklarar att vi inte kan gå utanför oss själva och observera “verk-
ligheten” som den är för det finns ingen universal vetenskaplig lag som ger 
oss sanningen. Det innebär att all kunskap involverar någon form av sub-
jektivitet som transformerar objekten i världen. All vetenskap involverar 
människor, direkt eller indirekt, och vi tolkar saker och ting olika beroende 
på vår erfarenhet, kunskap och mentala tillstånd. Vetenskap är att meto-
diskt och strukturerat testa idéer eller problem för att söka förstå, förklara 
och utforska den värld vi lever i. Metoden/metoderna styrs av den kontex-
tuella miljön (Chalmers, 1999; Van de Ven & Johnson, 2005).    

Traditionellt har det varit så att forskaren strukturerar processen och delta-
garna står för innehållet i aktiviteterna. Forskaren står för den vetenskapli-
ga kunskapen och deltagarna för vardagskunskapen. De olika delarna 
kompletterar varandra. Precis så här tänkte jag när jag inledningsvis funde-
rade kring möjligheten att ”komplettera” utvecklingsarbetet med ett forsk-
ningsperspektiv. Dessvärre betyder det att deltagarna reduceras till studie-
objekt vilket just är ett av forskningens huvuddilemman. Kompletterande 
delar bevarar ofta separata uppgifter, roller och funktioner (Eikeland, 
2006). Aktionsforskningen lanserades under 40-talet för att förändra forsk-
ningens förutsättningar i ett försök att engagera deltagarna i forskningspro-
cessen och minska gapet mellan teori och praktik. Sociologen Kurt Levin 
anses vara aktionsforskningens fader (Svensson m fl., 2006; Jonsson, 
2001). Eikeland (2006) menar att om teori och praktik, reflektion och 
handling ska unifieras måste samma människor vara delaktiga i båda de-
larna och i samma process. Den interaktiva forskningen innehåller en sub-
jektsrelation, vilket innebär att forskaren ser det empiriska objektet även 
som subjekt (Svensson, 2008-06-09; Jonsson, 2001). Denna insikt att ut-
vecklings- och forskningsprocessen inte behöver vara kompletterande de-
lar utan integrerade delar utmanade mig i min tankeprocess.  
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Collaborative research kan användas som ett samlingsbegrepp för olika 
former av forskningsansatser där bland annat aktions-, interaktiv och del-
tagande(participatory) forskning inkluderas (Ellström, 2008-08-28). Foku-
serar vi speciellt interaktiv forskning kan man säga att den mer är ett för-
hållningssätt än en metodologi (Larsson, 2006). Själva essensen är 
deltagarnas involvering i analysarbetet. Det innebär en fundamental vänd-
ning av hur akademiker beskriver sin relation till praktiken (Eikeland, 
2006; Van de Ven & Johnson, 2006). Larsson (2006) beskriver att interak-
tiviteten är närvarande när man skapar något tillsammans, praktiker och 
forskare, praktik och teori, utifrån ett gemensamt problem. Samhällsveten-
skapen har ett särskilt intresse i denna forskningsansats i sin strävan att 
minska gapet mellan forskningen och praktiken och skapa en gemensam 
kunskapsbildning. Traditionell forskning ses som alltför fyrkantig, snäv 
och med liten praktisk relevans (Van de Ven & Johnson, 2006).  

Inom samhällsvetenskapen kan abstraktion användas som alternativ till 
experiment. Abstraktion beskrivs som experiment genom förnuft och reso-
nemang (Danemark m.fl. 2006). Huvudfrågorna är vad och hur, vilket 
lämnar om-frågan utanför. Forskningen kan inte begränsas till enbart sys-
tematisk observation, utfrågningar eller experiment (Eikeland, 2006). Dia-
logen och reflektionen blir centrala delar inom den interaktiva forsknings-
ansatsen.  

Den interaktiva forskningen kan beskrivas bestå av tre uppgifter: 
• Vetenskaplig uppgift – långsiktig och kritisk teoriutveckling 

• Praktiskorienterad uppgift – stödja utvecklingsprocessen i organisatio-
nen (dock kan det inte vara forskningens mål) 

• Bildande uppgift – strävan efter en gemensam kunskapsbildning, ett 
gemensamt lärande (Ellström, 2008-08-28). 

Svensson (2008-06-09) presenterar en något annorlunda struktur för att 
beskriva den interaktiva forskningen. Genom en kombination av teoretisk 
och praktisk kunskap förklarar han att man strävan efter en gemensam 
kunskapsbildning. 
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Vetenskaplig kunskap Vardagskunskap 

• Distansierad • Direkt 

• Abstrakt • Konkret 

• Långsiktig • Omedelbar 

• Kritisk • Okritisk 

• Systematisk • Tillfällig 

Kruxet blir att organisera och kombinera de båda kunskapsområdena för 
att åstadkomma och beskriva det tredje området, nämligen den gemen-
samma kunskapsbildningen. För att krångla till det ytterligare gör jag ett 
försök att föra in ett nivåperspektiv i resonemanget. Det är gott nog att be-
skriva och utforska ett fenomen, men i syfte att skapa en forskning som är 
till nytta för både vetenskapen och praktiken, som ändå den interaktiva 
forskningen till del hävdar sig kunna bidra med, tror jag det är av vikt att 
inte bli kvar på den beskrivande och utforskande nivån utan ta sig vidare 
till nästa nivå och även kunna förklara hur den gemensamma kunskaps-
bildningen fungerar. För att ta sig till en förklarande nivå tror jag att man 
som forskare måste ha modet att våga utmana och våga bli utmanad. Mo-
det att bli kritiskt granskad från både vetenskapen och praktiken är mer 
framträdande i en interaktiv forskningsansats (Larsson, 2008-10-01). 

De positiva aspekterna som lyfts fram inom den interaktiva forskningsan-
satsen betyder inte att det inte också finns dilemman och kritiska röster. 
Jonsson (2001) redovisar några dilemman mot aktionsforskningen, som 
interaktiv forskning är nära besläktad med. 

• Måldilemma, där konflikten mellan att forskningen både ska bidra 
till vetenskap och till utveckling i praktiska sammanhang. 

• Initiativdilemma, handlar om ansvarsförhållanden och pekar på 
vems språk som ska dominera – vetenskapens eller vardagens. 

• Etikdilemma, består i tillit och förtroende mellan parterna. 
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3.7 En möjlig forskningsdesign  

Är det då möjligt att forska interaktivt till gagn för både praktiken och ve-
tenskapen? Van de Ven & Johnson (2001) argumenterar för att interaktiv 
forskning inte bara förbättrar forskningens relevans för praktiken utan bi-
drar även till en fördjupad vetenskaplig kunskap inom ett givet domän. 
Jonsson motiverar interaktiviteten utifrån kunskapsteoretiska, demokratis-
ka och aktualitetsperspektiv. Det kunskapsteoretiska motivet rör använd-
barheten i både praktiska och teoretiska sammanhang, det demokratiska 
motivet tillmäter den kunskapsutveckling som sker i praktiken lika stort 
berättigande som det som utvecklas inom akademin och aktualitetsmotivet 
resonerar kring tillgängligheten av kunskapsutveckling i sitt sammanhang 
som gör den direkt tillämpbar. Vidare menar han att ledarskap är ett områ-
de som passar bra för kunskapsbildning i samverkan beroende på att det är 
vanligt att utveckling av ledarskap sker i program som bygger på action 
learning, det vill säga där handlingar synliggörs och blir föremål för re-
flektion. 

Jag har haft ansvaret att utveckla ett traineeprogram för chefer inom social-
tjänsten i Jönköpings kommun. Jag ämnar inte gå in i detalj på programmet 
utan nöjer mig med att beskriva att programmet består av tre huvuddelar; 
utbildning, utvecklingsarbete och praktik samt att deltagarna initialt går 
vid sidan om verksamheten för att successivt träda in i ett chefsuppdrag.  
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Fig. 1 Traineeprogram inom socialtjänsten (Socialtjänsten, 2008) 

Den lilla gruppen utgör ett första nätverk och bildar tryggheten när de mö-
ter verksamheten och genomför planlagda aktiviteter. Eftersom dialog och 
reflektion är centralt i den interaktiva forskningen måste miljöer och forum 
skapas som stimulerar och underbygger mötet mellan praktik och teori 
(Larsson, 2006). Gruppen av fem kommer att följa varandra under nio må-
nader med kontinuerliga gruppmöten. Gruppmötena utgör en viktig be-
ståndsdel för organiseringen och interaktiviteten mellan praktik och teori. 
De betecknas här som utvecklingscirklar (u) och kännetecknas av hög del-
aktighet med fokus på lärandet. I uppföljningen av traineeprogrammet lyf-
te kandidaterna fram vikten av gruppmötena. ”Gruppmöten och loggböck-
er tycker jag har varit bland det viktigaste. I gruppmötena har man kunnat 
reflektera, ventilera, ifrågasätta och mycket annat utifrån allt det man har 
mött .” (Nordström, 2007). Ett ledord är reflektion, att stanna upp, kliva ur 
vardagen och se på det ständiga flödet ur nya perspektiv. Precis som 
Svensson (2008-06-09) uttrycker det ”En god praktik är en reflekterande 
praktik!”. I utvecklingscirklarna arbetar man med det som Sandberg & 
Targama (1998) förklarar ska finnas med i kompetensutveckling; förståel-
se för sitt uppdrag, förstärka kunskapen genom exempelvis olika ledar-
skapsteorier samt förnya kunskapen genom reflektionen samtidigt kan ut-
vecklingscirklarna utgöra ett forum för en gemensam kunskapsbildning. 

Det är svårt att i förväg planera forskningsprocessen eftersom interaktiv 
forskning förutsätter deltagarnas involvering (Larsson, 2006). Två parallel-
la processer kommer att pågå samtidigt, där den ena är utvecklingspro-
grammet, det vill säga traineeprogrammet och den andra forskningsarbetet. 
Eikeland (2006) förklarar att det är viktigt att göra en skillnad mellan det 
som händer på arbetsplatsen ”on-stage-performance” inkluderande ex. da-
tainsamlingsaktiviteter och det som händer vid sidan om i ”back-stage-
reflections” och inkluderar bland annat analys och kritisk reflektion. Inter-
aktionen kan ha olika grader och det är på sin plats att i den gemensamma 
planeringsfasen vara tydlig med när, var och hur interaktiviteten är önsk-
värd. Inom den interaktiva forskningen står processen i fokus, vilket inne-
bär en kontinuerlig möjlighet till att påverka arbetet och göra nödvändiga 
justeringar. Det är också viktigt att klargöra ansvarsfrågan (Van de Ven & 
Johnson, 2006). Oklarheter i ansvarsförhållanden kan leda till det Jonsson 
(2001) beskriver som Initiativdilemman. Det är viktigt i sammanhanget att 
komma ihåg att forskningen inte kan ansvara för utvecklingsprocessen i 
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praktiken, utan bör istället ses som ett stöd för denna (Ellström, 2008-08-
28). 

För att förstå integreringens essens i sammanhanget tar jag hjälp av Ell-
ström (2007) som beskriver hur samarbetet måste ta sin utgångspunkt ur en 
gemensam målformulering ” reaching a common understanding of the 
ongoing change process that could be viewed as significant both from the 
perspective of practice and from the perspective of research”. Jag är intres-
serad av professionaliseringen av chefsrollen inom socialtjänsten och detta 
intresse måste vävas samman med praktikens intresse för att kunna uppnå 
en gemensam kunskapsbildning. Om man inte inledningsvis lyckas komma 
överens om ett gemensamt övergripande mål kan man hamna i det som 
Jonsson (2001) beskriver som Måldilemman.  

Förutom utvecklingscirklarna tror jag att praktiken hos chefskollegor skul-
le kunna vara en källa till datainsamling. Skulle även loggböckerna kunna 
användas mer strukturerat breddas datainsamlingsmetoden ytterligare. I 
samarbetet finns potentialen att få en fördjupad förståelse av komplexa 
problem beroende på en pluralistisk ansats där flera olika metoder används 
och belyser problemet ur olika perspektiv, så kallad triangulering (Van de 
Ven & Johnson, 2006). Utifrån olika datainsamlingsmetoder och tillsam-
mans med olika berörda parter skulle kunskaperna kring hur chefen förbe-
reds och stöds för framtidens utmaningar kunna vara av omedelbar prak-
tisk nytta och hjälpa oss förädla vår satsning på chefsintroduktionen 
samtidigt som kunskaperna skulle kunna ligga till grund för teoriutveck-
lingen kring det offentliga ledarskapet. Med berörda parter menar jag; 1. 
de nyanställda cheferna (deltagare/medforskare), 2. chefskollegor, medar-
betare, handledare och närmaste chef (medforskare) samt 3. forskarkolle-
gor och akademisk handledare (stödresurser).   

3.8 Forskarens roll  

En forskare beskrivs ofta kunna bidra till ett forskningsperspektiv i syfte 
att stödja utvecklingsarbetet. I ett sådant perspektiv kan forskarens roll till 
stor del likställas med en konsults roll. Forskaren deltar och intervenerar 
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med deltagarna men äger inte processen utan agerar snarare som en facili-
tator (Eikeland, 2006). Faran är om konsultrollen blir för stark och effekten 
blir att forskaren börjar intervenera i problemlösningen (Van de Ven & 
Johnson, 2006). Kanske är faran inte så akut i den interaktiva ansatsen 
jämfört med aktionsforskningen? Däremot är de olika ansatserna nära be-
släktade. En otydlig ansvarsfördelning mellan praktiker och forskare kan 
påverka forskaren att successivt och omedvetet ta ansvar för utvecklings-
processen samt kan närliggande mål i både vetenskapen och praktiken ha 
stark påverkan på forskningsprocessen och skapa förvirring i målet, även 
om man arbetar fram en gemensam målformulering. Ellström (2007) be-
skriver svårigheten med att gå från aktionsforskningen där forskaren äger 
processen till interaktiv forskning utan att för den skull forskningen redu-
ceras till ett utvecklingsarbete. Balansen mellan närhet och distans är cen-
tral. Aktionsforskningen ses ibland som alltför nära praktiken och praktiskt 
orienterad vilket gör att den får ringa vetenskapligt värde. Ytterligare en 
svårighet med aktionsforskningen är den som uppstår när forskaren träder 
ur sin roll och utvecklingsarbetet. Vem ska då stödja det fortsatta utveck-
lingsarbetet? Forskaren måste vara uppmärksam på de dilemman som 
Jonsson (2001) lyfter fram, vad gäller mål-, initiativ- och etikdilemman. 

 Jag tycker Eikeland (2006) för ett intressant resonemang när han refererar 
till lärlingsmetoden där lärlingen och mästaren genomför samma processer 
om och om igen i strävan att nå perfektion i hantverket. Det är just detta 
interaktiv forskning handlar om, ett kontinuerligt växelspel mellan hand-
ling och reflektion som bidrar till en dynamisk läranderelation. Mästaren 
agerar visserligen ”role model” och tjänar lärlingens lärande, men det be-
tyder inte att lärlingen kompletterar denne utan istället har de olika parter-
na olika långt till det gemensamma strävansmålet – perfektion i hantverket. 
”An apprentice is a trainee, and we are all permanently apprentices, but 
alternate as masters.” (Eikeland, 2006, s. 225).  

I en interaktiv forskningsansats blir forskaren involverad i processen och 
för att stävja en alltför djup involvering måste distans skapas. Ett alternativ 
för att tillföra nya perspektiv kan vara om någon utifrån ibland lyfts in i 
processen, exempelvis en handledare eller expert (Larsson, 2008-10-01). I 
resonerade exempel har jag en roll i utvecklingsprogrammet, men jag äger 
inte professionaliseringsprocessen, utan kan istället ses som den som ut-
manar. Jag tror inte det är möjligt att bära upp rollen som både forskare 
och projektledare, utan dessa måste enligt min mening vara separata per-
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soner för att inte hamna i aktionsforskningen. Däremot ser jag det som en 
fördel i förankringsarbetet att vara en ”insider”, som innebär att jag både är 
”känd” i organisationen och har en förförståelse av fenomenet. Interaktiv 
forskning ställer stora krav på forskarens förmåga till närhet, tillit och 
känslighet. Brister i tillit och förtroende mellan parterna kan leda till etiska 
dilemman (Jonsson, 2001). 

3.9 Avslutande fundering 

Van de Ven & Johnson (2006) lyfter fram oron över den allt djupare klyf-
tan mellan praktik och teori där den akademiska kunskapen får allt mindre 
betydelse för praktiken och praktisk problemlösning. Forskarna beskriver 
klyftan mellan praktik och teori ur tre olika perspektiv, som ett transfere-
ringsproblem av kunskap, helt olika kunskapsformer och som ett produk-
tionsproblem av kunskap. Problemlösningen ligger i interaktiviteten mel-
lan olika kompetenser, mellan praktiker och forskare. 
Forskningsfinansiärerna tycks ha anammat lösningen och uttalar ett ökat 
intresse av samverkan i konkurrensen om forskningsanslagen (Jonsson, 
2001). Andra tecken på det ökade intresset för praktisk relevans kan hög-
skolans tredje uppgift symbolisera. Det ökade ansvaret för högskolan att 
öppna den akademiska sfären och attrahera en bredare målgrupp tror jag 
påskyndar utvecklingen av forskningsmetoder som är närmare praktiken.  

Interaktiv forskning ser jag som en utmaning och med fördel applicerbar 
inom ledarskapsforskningen. Jonsson (2001) menar att inom ledarskaps-
forskningen gör sig ett kontextuellt synsätt alltmer gällande. Förklarande 
kan sägas att ledarskap förutsätter medarbetarskap och bygger på relatio-
ner, vilket gör att sammanhangsperspektivet blir viktigt för att förklara fe-
nomenet (Jonsson, 2001). Sammanfattningsvis har jag i detta paper argu-
menterat för att interaktionsforskningen har fördelar av; att skapa en 
tillgängligare och mer direkt användbar forskning i jämförelse med tradi-
tionell forskning, att öka möjligheten till fördjupad förståelse av fenomenet 
genom deltagarperspektivets integrering samt att den kan synliggöra lär-
processen genom reflektion som bidrar till en gemensam kunskapsbild-
ning.  Den svåraste utmaningen med interaktiv forskning tror jag är att 
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bemästra rollen som forskare och kunna mota bort konsultrollen. Att kunna 
hålla behövlig distans och samtidigt vara nära lärandet och kunskapsut-
vecklingen, utan att för den delen ta ansvar för processen. Jag avslutar 
mina funderingar med ett högst relevant citat ur boken ”Learning will be 
promoted when it is part of a change process.” (Aagard Nielsen & Svens-
son, s 12). 
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4 Dokumentation i elektroniska  
patientjournaler och kvalitets-
register  

Eva Gustafsson 

4.1 Syfte 
Syftet med detta kurspapper är att beskriva inriktningen på mitt forsk-
ningsprojekt samt att diskutera möjligheten att använda en interaktiv 
forskningsmetod i projektet. Dessutom analyseras de möjligheter och 
eventuella svårigheter som ett interaktivt angreppssätt kan föra med sig. 
Jag har också kortfattat diskuterat de specifika krav som ställs på den in-
teraktiva forskaren i forskarrollen. 

4.2 Bakgrund 
Bridging the Gaps är ett multiprofessionellt forskningsprojekt som fokuse-
rar på förnyelse och lärande inom sjukvårdssystemet. Syftet är att knyta 
forskning och praktik närmare varandra i utvecklingen av hälso- och sjuk-
vård, dvs. överbrygga de många klyftor som finns i systemet och därige-
nom möjliggöra förbättringar i hälso- och sjukvårdssystemet.  
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I forskarutbildningsprogrammet Bridging the Gaps ingår en deluppgift 
vars syfte är att forska om dokumentation i elektroniska patientjournaler 
och kvalitetsregister. 

Dagens komplexa sjukvårdssystem med många olika personalgrupper in-
volverade i vårdprocessen kräver ett smidigt, effektivt och säkert informa-
tionssystem. Vår arbetshypotes är dock att dokumentationen idag är myck-
et tidskrävande och av varierande kvalitet. 

För att få maximal utdelning av projektet är det viktigt att använda ett op-
timalt angreppsätt. I vårt projekt ingår i förutsättningarna att ett interaktivt 
angreppssätt skall tillämpas. Det finns flera exempel på tidigare studier 
som använt ett sådant angreppssätt med framgång. Nämnas kan Ann-
Christine Larsson som berättat om sitt arbete för vår grupp. Efter att ha läst 
delar av hennes avhandling Empowermentprocesser – ett sätt att öka 
långtidssjukskrivna kvinnors resurser (2007) fick jag en del tankar och 
idéer om hur man kunde använda interaktivt arbetssätt även i mitt forsk-
ningsprojekt. 

Den teoretiska bakgrunden för mitt projekt tar utgångspunkt i Wagners 
”Chronic Care Model” 

Edward Wagner, läkare och epidemiolog, numera chef för "The W.A. 
MacColl Institute for Healthcare Innovation" i USA, utvecklade teorierna 
för Chronic Care model. Modellen kan förenklat beskrivas som ett hel-
täckande ramverk för vården av kroniskt sjuka och som även innefattar 
metoder för utveckling av vården. Man vill erbjuda informerade patienter 
vård av ett kompetent interdiciplinärt team, som baserar sitt handlande på 
evidensebaserad kunskap och som planerar uppföljning av insatt behand-
ling. 

Modellen identifierar vissa essentiella element i sjukvårdssystemet, som 
befrämjar vården av kroniskt sjuka patienter. Modellen belyser viktiga 
element både i samhället  och i hälso- och sjukvårdssystemet, samt betonar 
vikten av patientens egen delaktighet och möjlighet att skaffa sig informa-
tion. Målet är att ge vård som är säker, effektiv, snabb, patientfokuserad 
och jämlikt. Systemändringar kontrolleras mot dessa kriterier.  
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Denna modell betonar också att dagens komplexa sjukvårdssystem med 
många personalgrupper involverade i vårdprocessen kräver ett smidigt, 
effektivt och säkert informations- och dokumentationssystem.  

Det kliniska informationssystemet behöver svara upp mot ett flertal olika 
behov. 

 

På individnivå ska det: 

• Underlätta planering och genomförande av individuell patientvård 

• Utbyta information mellan olika vårdgivare för att kunna koordi-
nera vården 

• Utbyta information med patienten för att främja egenvårdsinsatser 
och följsamhet mot insatta åtgärder 

• Ge beslutsstöd för vårdgivare och patienter: 

På gruppnivå ska dokumentationssystemet: 
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• Monitorera vårdteams, klinikers, sjukhus respektive landstings 
vårdprestationer och vårdresultat 

• Organisera patientdata och (eventuellt populationsdata) så att det 
främjar medicinskt god och kostnadseffektiv vård 

Detta dokumentationssystem borde vara till hjälp och ett stöd i arbetet.  De 
som har inblick i, eller arbetar i sjukvårdssystemet, har dock observerat att 
dokumentationen tar alltmer tid, i många fall på bekostnad av den patient-
nära vården (Nationell IT-strategi för vård och omsorg, 2007). Doku-
mentationen har också blivit alltmer komplex och vi arbetar alltmer i en 
datoriserad miljö där våra arbetssätt inte alltid anpassats tillräckligt till de 
nya arbetsredskapen.  

Idag är väldigt lite känt om kvalitén på, och resursåtgången för, nuvarande 
dokumentation i en miljö där dokumentationen fortfarande sker i huvudsak 
i ”pappersmiljö”, och ännu mindre hur den påverkas av övergång till en 
elektronisk miljö. Trots införande av elektronisk patientjournal i bred skala 
har väldigt lite gjorts för att studera hur sättet att dokumentera bör föränd-
ras, för att få ut maximal effekt av övergång till elektronisk patientjournal. 

Inga informationssystem har möjlighet att svara upp mot alla ovan nämnda 
mål om inte den grundläggande dokumentationen av vården ger de nöd-
vändiga förutsättningarna. 

Mitt projekt inleds med att studera aktuell praxis och resultatet kan för-
hoppningsvis användas till förbättringar inom dokumentationssystemen. 

4.3 Vilka interaktiva moment kan/ska  
tillämpas i mitt projekt? 

Ann-Christine Larsson har i sin avhandling Empowermentprocesser – ett 
sätt att öka långtidssjukskrivna kvinnors resurser (2007 s.57) utgått 
från ett interaktivt förhållningssätt, och haft ambitionen att tillsammans 
med deltagarna i studien skapa en delaktighet som sträcker sig från defini-
tionen av forskningsfrågan till analysen och spridningen av resultat. Hon 
menar att poängen med att involvera deltagare är följande: 

• En fördjupad analys 
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• Hjälp med begreppsutveckling 

• Nya frågeställningar och perspektiv på forskningsfrågan 

• En ökad öppenhet i forskningsprocessen som ger en ökad validitet 

• Ett högre deltagande och en större uppslutning bakom forskningen 

I mitt projekt är inte alla dessa moment relevanta, då en del av forsknings-
frågorna redan är planerade, men jag förväntar mig att finna nya fråge-
ställningar och perspektiv under studiens gång. 

Mitt planerade forskningsprojekt ska undersöka hur dokumentation 
genomförs idag. Dels ska informationen i patientjournalen studeras, dels 
informationen i kvalitetsregistret Rikssvikt, som är det register som lagrar 
information om patienter med den kroniska sjukdomen hjärtsvikt. 

Med ett interaktivt angreppssätt bör man kunna uppnå en fördjupad förstå-
else för patienternas tillstånd och vad som är väsentligt att dokumentera. 
Dessutom torde man få en fördjupad förståelse för hur dokumentationen 
utförs idag och vilka övriga faktorer än tid, som påverkar kvalitén på do-
kumentationen. 

Interaktiviteten borde också kunna ge en öppenhet i forskningsprocessen 
och öka validiteten. Om de involverade dessutom kan engageras, ökar 
möjligheten att upptäcka olika vägar till rationaliseringar och förenkling-
ar, och eventuella förändringar. För detta krävs, som Westlander (2008) 
uttrycker det, att forskaren har en förmåga att samspela med praktiker. 

Samarbetet kan i bästa fall alstra nya nätverk för möjlighet till kunskapsut-
byte och nya förbättringar. 

4.4 Frågeställningar i projektet  
Var det bättre förr eller kan det bli bättre? 

Mitt projekt ska i detalj specifikt studera: 

1. Vad dokumenteras? 

2. Hur gör man det? 

3. Hur presenteras det? 
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Varje delmoment ovan kräver detaljformuleringar som ännu inte är helt 
klara, men är under bearbetning. Varje delfråga i sig kommer att leda till 
interaktiva diskussioner, reflektioner och bearbetning av fakta och åsikter. 

 

I förlängningen planeras också integration av kvalitetsregister och elektro-
nisk patientjournal. Försök med detta har redan gjort på några platser i lan-
det. Vår grundhypotes är att integration av dokumentationen spar resurser.  

Följdfrågor blir då:  

4. På vilket sätt påverkas kvaliteten av integrationen? 

5. Hur påverkas arbetssättet? 

6. Hur kan hela systemet för dokumentation förbättras?  

Senare följdfrågor för ytterligare projekt framöver kan vara: 

7. Hur ska man skapa ett system som ständigt kan förbättras pga  
ändrade förutsättningar? 

8. Hur ska ett sådant flexibelt system se ut och fungera? 

4.5 Metod  
Initialt kommer ett antal journaler och motsvarande dokumentation i kvali-
tetsregistret Rikssvikt, som är det register som valdes ut som studieobjekt, 
att detaljstuderas. 

Hjärtsvikt är ett exempel på en kronisk sjukdom, som berör många olika 
vårdgivare och olika professioner och välutvecklad egenvård är en viktig 
beståndsdel i god hjärtsviktsvård.   

Initialt planeras ett mindre pilotprojekt och studier på dokumentation av 10 
utvalda patienter. Bland annat skall det undersökas om dokumentationen i 
journalen motsvarar dokumentationen i kvalitetsregistret. Avsikten är ock-
så att försöka ta reda på om det går att hitta när dokumentationen gjordes, 
och av vem. För detta borde interaktiva moment kunna utnyttjas, likaså för 
att studera tidsåtgången för dokumentationen. Jag förutser att just tidsåt-
gången kan vara svår att få fram, men kan kanske bäst bestämmas genom 
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en uppskattning gjord av den som gjort dokumentationen. Möjligen kan 
man som ett delprojekt göra tidstudier av dokumentationen. 

För att få tillgång till alla uppgifter i Rikssvikt, krävs inloggningsbehörig-
het, vilket kan erhållas av nationella Rikssviktskoordinatorn. Detta kan 
räcka för det initiala pilotprojektet, men för forskning i större skala krävs 
också en ansökan till, och godkännande av, styrgruppen för Rikssviktsre-
gistret. Förutom detta ska även en ansökan skickas in till Etikprövnings-
nämnden, eftersom forskningen berör persondata. 

För maximal insyn i dokumentationsprocessen behöver också intervjuer 
genomföras med de sjuksköterskor och doktorer som utför själva doku-
mentationen. 

Det är vid denna kontakt med praktikerna som kan skapa den önskade in-
teraktion mellan forskaren och praktikern. I det mötet väcks också för-
hoppningsvis en del idéer som kan leda till förbättringar. 

Den interaktiva forskningsprocessen kan åskådliggöras med följande 
bild (Ellström, P-E 2008-08-28, Föreläsning): 

Enligt modellen har forskaren och praktikern olika bakgrund, kunskap och 
syfte, men man möts kring ett gemensamt intresse.  Vid mötet uppstår ett 
gemensamt lärande och kunskapsbildning. Forskaren utvecklar nya teorier 
och vetenskapliga resultat, praktikern får möjlighet att lösa praktiska pro-
blem och utveckla lokala teorier. Båda får genom upprepade möten nya 
kunskaper och insikter.  
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Genom forskningen synliggörs arbetet med dokumentation och i och med 
att vi undersöker detaljerna kan man kanske se om vissa detaljer bör upp-
märksammas mer och andra tas bort. Antagligen har personerna som arbe-
tar med dokumentationen själva flera tankar och funderingar kring detta 
och i bästa fall förbättringsidéer.  

Eftersom detta är ett interaktivt arbete blir det svårt att i början av projektet 
i detalj precisera vad vi vill undersöka och åstadkomma (Svensson 2006, 
Larsson 2007). Vi kan däremot gå in i detta med en allmän idé om att allt 
detta arbete leder till förbättring och förenkling. 

En annan tanke är att involvera patienten och/eller anhöriga mer, och på så 
sätt förenkla arbetet och samtidigt mer anpassa det till patientens egna 
önskemål. Det sistnämnda kommer dock att bli ett alltför omfattande arbe-
te och kommer sannolikt inte kunna rymmas inom vårt projekt.  

Även om vi försöker begränsa området kommer detta arbete att kräva en 
hel del engagemang av de involverade. Dessutom krävs förståelse från ar-
betsledningen för att forskning av detta slag kräver en hel del tid vid sidan 
om det ordinarie arbetet.  

4.6 Forskarrollen 
Interaktiv forskning ställer vissa speciella krav på forskaren. Man ska å 
ena sidan ha en förmåga att samarbeta och interagera med praktiken när 
man är ”on stage” (i nära kontakt med praktiken för datainsamling och 
diskussion av resultat). Å andra sidan ska man kunna hålla rätt distans och 
forskarperspektiv på forskningsfrågorna när man är ”backstage” (i ett aka-
demiskt sammanhang för reflektion och vetenskaplig kritik, gärna tillsam-
mans med andra forskare). Det blir en balansgång mellan att tillsammans 
med praktiken hitta de ”lokala teorierna” (Ellström 2007) och att teoretiskt 
utveckla forskningsområdet. Dessutom bör den interaktive forskaren ha 
förmågan att extrahera väsentliga kunskaper och värden för den gemen-
samma kunskapsbildningen.  
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4.7 Vägval och dilemman 
Studien kommer att belysa det aktuella läget. Interaktionen med praktiken 
kommer eventuellt att leda till förändringar, som i bästa fall blir förbätt-
ringar.  

Förutsättningen för att projektet ska utfalla bra är att involverad personal 
blir intresserad och får tid att delta. 

Möjligen kan man uppfatta det negativt om vi hittar moment som fungerar 
bristfälligt, men om personalen själva enligt interaktiv modell varit delak-
tiga och bidragit med synpunkter kan sannolikt sådana negativa aspekter 
mildras. 

Det interaktiva arbetssättet har sannolikt övervägande fördelar, men en 
nackdel kan vara att det kan vara något svårare att planera utvecklingen 
och prediktera slutresultatet. 

Interaktiv forskning kan också vara mycket tidskrävande, både för forska-
ren och för praktikern. Det kan i sin tur ge viss otålighet i väntan på resul-
tat, både när det gäller akademiska resultat för forskaren, och kliniska re-
sultat för praktikern. 

En ytterligare aspekt är att det också kan vara något svårare att hitta littera-
tur, tips och metodförslag för interaktiv forskning jämfört med traditionell 
forskning. 

Att försvara ett interaktivt arbete i en medicinsk fakultet kan också möta 
en del tvivel och frågeställningar, eftersom upplägget är annorlunda än vid 
traditionell medicinsk forskning. 

Exempel på ett möjligt interaktivt angreppssätt 
Ett sätt att arbeta interaktivt kunde vara att analysera hur studier enligt 
ovan kan leda till förbättringar för patienten, med utgångspunkt från de 
fyra dimensionerna i Värdekompassen. 

Värdekompassen är en metod för att beskriva värdet av vården för en spe-
cifik patientgrupp i fyra dimensioner - kliniskt status, funktionellt hälsosta-
tus, tillfredsställelse i relation till behov samt kostnader. Tanken är att det 
finns resultat i fyra riktningar som behöver undersökas, beskrivas och för-
bättras över tiden för patienterna. 
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För att framgångsrikt kunna beskriva värdet av vården för en viss patient-
grupp i de olika dimensionerna kan en tvärprofessionell arbetsgrupp sam-
las och bidra med sina kunskaper. 

I projektet med hjärtsviktspatienter är det angeläget att tala med dem som 
arbetar med dokumentation och registrering i Rikssviktsregistret och börja 
med att ta reda på hur man arbetar idag. Därefter kan man diskutera vilka 
parametrar som är mest angelägna att studera. 

Genom att sätta upp dessa parametrar kan man tillsammans bestämma vad 
som vore bäst att mäta och detta blir ett interaktivt moment. Därefter kan 
man diskutera vilka ytterligare interaktiva moment man bör tillämpa. 

 

Värdekompassen 
som den exempelvis kunde ritas för en hjärtsviktspatient.  

I en interaktiv forskning pågår samverkan och den gemensamma analysen 
under hela forskningsprocessen. Forskare och deltagare har dock olika rol-
ler och intressen i den gemensamma kunskapsbildningen. Målet för forska-
ren är akademiska resultat, t.e.x. papers, böcker, nya teorier och begrepp, 
nya metoder och kurser. För praktiken blir resultatet nya insikter, kontakter 
och praktiska resultat. 
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Illustration av den interaktiva forskningsprocessen med olika roller 
och intressen.( Larsson, A-C. 2007. s.60. eller Aagaard Nielsen och 
Svensson, L 2006. s.245)  

 

Enligt Ann-Christine Larsson (s. 59) är skillnaden mellan aktionsforskning 
och interaktiv forskning att den sistnämnda inte tar ansvar eller driver ut-
vecklingsprocesser, utan här finns en tydlig arbetsfördelning mellan fors-
kare och utvecklare.  

I projektet har vi hittills inte planerat att ha någon dedicerad projektledare 
då vi initialt inte har tänkt genomföra förändringar i vårdprocessen. Det är 
dock möjligt att det kommer att behövas om projektets omfattning ökar. 

I projektet är det viktigt att förhålla sig neutral i denna roll och jag hoppas 
även under den fortsatta forskningsprocessen, liksom hittills, kunna ha en 
dialog och interaktion med andra deltagare i forskarutbildningen. Detta för 
att få distans till uppdraget och för att ventilera olika teorier. Den potentiel-
la risken för den interaktiva forskaren att förlora sin kritiska distans, har 
diskuterats av ett flertal forskare bl.a. Svensson 2002, Larsson 2007. 
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4.8 Slutsats 
I mitt projekt, för att studera dokumentation i kvalitetsregister och elektro-
niska patientjournaler, hoppas jag kunna använda mig av interaktiva mo-
ment i arbetet. 

Syftet med projektet är att studera hur dokumentationen idag går till, och 
förhoppningen framöver är att förbättrad dokumentation kan leda till tids-
besparingar och effektivare och säkrare vård. 

För att åstadkomma detta krävs att man avsätter tid för förbättringsarbete. 

I början av projektet kommer vi inte att veta vad slutresultatet ska bli, men 
vi hoppas kunna hitta vissa viktiga kvalitetsindikatorer för att förbättra do-
kumentation. Förhoppningsvis har vi skapat ett nätverk med möjligheter 
att lättare vidarebefordra och sprida information. 

Man kan möjligen även fortsätta med vidareutveckling av denna plattform 
och i ett senare projekt undersöka möjligheter till integration mellan kvali-
tetsregistren och journaldokumentation, kanske i ett nytt interaktivt projekt 
med även datatekniker involverade. 
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5 Interaktiv forskning i praktiken 

Erica Byström 

5.1 Bakgrund 
Under lång tid har mycket av den vetenskapliga forskningen bedrivits i 
institutionaliserad form där forskare (teori) och praktiker (praktik) varit 
skilda åt (Svensson, 2002). Det har dock varit svårt att sprida resultaten 
från denna typ av forskning och den kunskap som frambringats har därför 
inte kommit till praktisk nytta (Olsson, 2002). I takt med att samhället för-
ändras – fler och fler genomgår högre utbildning, nya organisatoriska prin-
ciper tillämpas i arbetslivet, ökad konkurrens och ekonomiskt tryck i alla 
branscher etc. – har intresset för forskning som kan generera användbar 
kunskap ökat. Men för att företag och organisationer ska kunna tillgodogö-
ra sig forskningsresultaten måste de också själva vara aktiva och medverka 
i produktionen av kunskap (Svensson, 2002). När Svensson (2002) argu-
menterar för den interaktiva forskningen beskriver han den utveckling som 
skett vad gäller forskarens förhållningssätt – från distanserat till ett mer 
samarbetsinriktat – och i denna argumentation utgår han från följande 
punkter. Den fjärde och sista punkten beskriver den interaktiva forsknings-
ansatsen: 

• Att forska på: Forskaren är expert och har ett distanserat förhållande till 
det som beforskas. 

• Att forska för: Forskaren vill med sin forskning hjälpa och informera 
praktikerna. Forskaren är den som vet bäst. 

• Att forska åt praktikerna: Forskaren har som uppgift att utföra ett upp-
drag och forskningen bedrivs helt på deltagarnas villkor 
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• Att forska med och tillsammans med de berörda deltagarna. Forskaren 
har som uppgift att organisera lär- och utvecklingstillfällen för samtliga 
deltagare (inklusive forskaren själv). 

5.2 Syfte och frågeställningar 
I fråga om att forska tillsammans med berörda deltagare kan ett interaktivt 
forskningsprojekt designas på olika sätt. Svensson (2002) skriver att varje 
projekt kräver sin egen lösning och menar att samspelet i en studie kan 
variera över tid i forskningsprocessen. Mot ovanstående bakgrund är syftet 
med detta kurspaper att belysa och diskutera hur samspelet och interaktivi-
teten kan se ut i ett forskningsprojekt. Inledningsvis behandlas detta tema 
översiktligt varefter fokus riktas mot forskningsprojektet ”Vårdnära servi-
ce”. Följande frågeställningar är aktuella: 

• Vad innebär interaktiv forskning? 

• Vilka olika typer av aktiviteter/metoder kan förekomma i interaktiv 
forskning? 

• Vilka för- respektive nackdelar finns det med interaktiv forskningsan-
sats? 

• Hur kan forskningsprojektet ”Vårdnära service” designas utifrån en 
interaktiv ansats? 

5.3 Forskningsprojektet ”Vårdnära service  
– ett nytt arbetssätt i vården” 

Landstinget i Östergötland har beslutat att ett nytt arbetssätt kallat ”Vård-
nära service” (VNS) ska införas i Landstingets samtliga vårdenheter (sjuk-
hus, vårdcentraler samt tandvård). Det nya konceptet VNS innebär att ser-
viceuppgifter inom vården, exempelvis tvätt- och förrådshantering, utförs 
av icke-sjukvårdsutbildad personal från en extern leverantör. Detta är ar-
betsuppgifter som tidigare har utförts av undersköterskor.  
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Landstingets intention med att implementera ett nytt arbetssätt inom vår-
den är följande:  

• Förbättrad patientvård: undersköterskorna ska fokusera på kärnverk-
samheten och delta mer i det direkta vårdarbetet. 

• Underlätta nyrekrytering av undersköterskor: undersköterskornas ar-
betsmiljö ska förbättras och det faktiska arbetsinnehållet ska stämma 
bättre överens med undersköterskans grundutbildning. 

• Förbättrad effektivitet och ekonomi i servicesysslorna: hanteringen av 
tvätt och förråd ska utföras med andra redskap och annan utrustning 
samt ske med tätare intervall, sortimentsbegränsning ska genomföras 
och lagerytorna ska minskas. 

Syftet med föreliggande forskningsprojekt är att beskriva, analysera och dis-
kutera vad konceptet VNS får för konsekvenser i fråga om möjligheter till 
lärande och utveckling för undersköterskor, sjuksköterskor samt för icke-
sjukvårdsutbildad personal. Följande tre frågor är centrala: 

• Hur förändras arbetsuppgifterna för undersköterskor och för den icke-
sjukvårdsutbildade personalen när konceptet VNS implementerats? 

• Hur ser undersköterskor och den icke-sjukvårdsutbildade personalen 
på sina arbetsuppgifter och sin kompetens efter att VNS har imple-
menterats? 

• Vad innebär denna förändring för undersköterskor och sjuksköterskor, 
när det gäller arbetsfördelning och samverkan dem emellan samt un-
dersköterskegruppens professionaliseringssträvanden?  

Projektet är en fallstudie av tre vårdenheter, vilka tidigare ingått i en pilot-
studie kring VNS. Data samlas in via intervjuer, observationer och doku-
mentanalys. 

5.4 Innebörden av interaktiv forskning 
Interaktiv forskning innebär enligt Svensson och Aagaard Nielsen (2006) 
att forska med och inte på en praktik. Det handlar om att forskaren till-
sammans med de berörda ska skapa och bygga ny kunskap. I den interakti-
va forskningen har forskare respektive de som företräder praktiken (den 
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senare aktören kommer härefter att benämnas som ”praktiker”1) olika rol-
ler och intressen i kunskapsproduktionen. Svensson (2006) påpekar att det 
är viktigt att öppet diskutera de olika rollerna så att inte forskaren förlorar 
sin kritiska distans till det som studeras eller att praktikerna blir ”småfors-
kare”. Nedanstående modell (Larsson, 2006; 2007, jämför modell av Ell-
ström m.fl. 1999) illustrerar de olika rollerna, intressena och syftena som 
finns i den interaktiva forskningsprocessen. Forskare och praktiker kom-
mer från olika sammanhang, har olika bakgrund och olika kunskap. De 
möts kring ett gemensamt intresse, där båda parter vill förstå och förklara 
ett specifikt fenomen. I mötesplatsen (modellens sfär) ska relationen dem 
emellan vara jämlik och de ska lära och utvecklas tillsammans. Detta inne-
bär att både forskare och praktiker har viktig kunskap att bidra med, att 
allas röster är lika värdefulla och att alla ska ha möjlighet att påverka upp-
lägget i forskningen (Larsson, 2007). I fråga om praktikernas möjlighet att 
påverka och göras delaktiga i forskningsprocessen kan det rent konkret 
innebära att man är med och formulerar forskningsproblemet, funderar 
kring datainsamlingsmetoder, deltar i analysarbetet samt finns med vid 
presentation och spridning av resultatet (Larsson, 2007; Rosell, 2002). Vi-
dare visas i modellen hur det gemensamma lärandet och kunskapsbild-
ningen leder till både akademiskt och praktiskt resultat. Det akademiska 
resultatet kan bestå av papers, artiklar, böcker, nya teorier och begrepp, 
nya metoder och kurser. När det gäller praktiskt resultat innebär det att nya 
insikter/förslag/idéer etc. kommer till användning i praktiken.  

                                                      
1 I interaktiv forskning ska det finnas ett jämlikt samarbete mellan forskningssystem och prak-
tiksystem och forskningens ambition är att överbrygga glappet mellan teori och praktik (Svens-
son, 2002; Ellström m.fl. 1999). Därmed kan det ifrågasättas huruvida det är lämpligt att en 
interaktiv forskare kallar sina medspelare för ”praktiker”. Valet av begrepp kan uppfattas som 
att det står i kontrast till eller rent av motarbetar forskningsansatsen ambition och dess jäm-
bördiga syn.  I föreliggande paper har jag dock medvetet valt att kalla aktörerna i den interakti-
va forskningen för ”praktiker” respektive ”forskare”. Jag använder begreppen på ett värde-
ringsfritt sätt och menar att detta är enkla samlingsnamn för dem som representerar 
praktiksystem respektive forskningssystem. Seniora forskare inom den interaktiva ansatsen har 
ingen enhetlig begreppsapparatur utan flera begrepp förekommer. Se till exempel: Medforskare 
eller deltagare (Larsson, 2007); Praktiskt verksamma, (Ellström, 2008); Deltagare eller praktiker 
(Svensson, 2002; Westlander, 2008); Praktiker (Rosell, 2002); Verksamhetsföreträdare (Tydén, 
2002). 
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Figur 1: Modell över interaktiv forskning. Egen bearbetning efter modell av Larsson 
(2006; 2007).2 

Den interaktiva forskningsansatsen kan alltså beskrivas med hjälp av mo-
dellen ovan men den kan också kort och koncist sammanfattas med hjälp 
av följande (Ellström, 2008):  

1. Vetenskap: Forskningen är vetenskapligt arbete. Detta arbete ska 
vara långsiktigt och bidra till kritisk teoriutveckling. 

2. Praktik: Forskningen ska utgå från praktiknära problem. Resultatet 
från forskningen ska vara till praktisk nytta 

3. Lärande: Forskningen ska ge ökade insikter och kunskaper för 
samtliga deltagare. 

Vikten av ett ömsesidigt lärande och gemensam kunskapsbildning (punkt 3 
ovan samt modellens sfär) mellan forskare och praktiker poängteras av 
Svensson (2002). Svensson skriver att forskning med en interaktiv ansats 
vill mana till kritiskt nytänkande samt vill hjälpa deltagarna att få fördju-
pad förståelse av den egna praktiken. I jämförelse med traditionell forsk-
ning, som gärna ger färdiga lösningar och svar handlar den interaktiva 
forskningen snarare om att ställa bra frågor. Då forskaren ställer frågor till 
praktiken och vice versa utvecklas deltagarnas reflektion, vilket skapar 
                                                      
2 Egen bearbetning av Larssons modell (2006; 2007). I Larssons modell förekommer ”deltaga-
re” istället för ”praktiker” samt ”användbarhet” istället för ”praktiskt resultat”. Begreppen i 
modellen har bytts ut då jag anser att även forskaren deltar i projektet, med andra ord är även 
denne en ”deltagare”. Likaså anser jag att akademiska resultat är användbara och nyttiga varför 
jag inte vill begränsa termen ”användbarhet” endast till modellens nedre system. Se vidare 
fotnot 1, ovan. 
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goda förutsättningar för utveckling och lärande. Därför är förmågan att 
organisera lärprocesser en viktig kompetens hos en forskare som verkar 
inom den interaktiva ansatsen. 

5.5 Interaktivt forskningsarbete – process och 
aktiviteter 

Interaktiv forskning kan, som ovan påtalats organiseras och genomföras på 
flera olika sätt. Utgångspunkten för den interaktiva ansatsen är att det ska 
vara fritt att välja om man vill delta och medverka i ett forskningsprojekt 
eller inte (Svensson 2002; Herr & Anderson 2005; Larsson, 2007). Svens-
son (2002) anger att ett första steg i forskningsprocessen kan vara att fors-
karen träffar ledning och samtliga eller delar av de berörda för att diskutera 
förutsättningarna för forskningen. Efter att ett positivt beslut om deltagan-
de har fattats går man vidare med att formulera en överenskommelse eller 
kontrakt för forskningsaktiviteten. Därefter kan man bilda arbetsgrupper 
och diskutera upplägg, omfattning, metod, former för återföring samt 
spridning.  

Några relativt nydisputerade svenska forskare som har anammat en inter-
aktiv forskningsansats är Lotta Svensson (2006), Ann-Christine Larsson 
(2007), Erik Jakobsson (2007) och Kjerstin Larsson (2008). De beskriver 
hur de involverat praktikerna i de respektive forskningsprojekten med 
hjälp av en mängd olika metoder och aktiviteter. Aktiviteter som före-
kommit, där forskare och praktiker medverkat, är bland annat träffar där 
problemområdet diskuterats och ventilerats, möten där frågeformulär ut-
formats, seminarier där diskussion och analys av insamlad data skett, 
workshops där olika skrivprojekt genomförts samt konferenser och insikts-
seminarier där resultatet presenterats. Den studie som Larssons (2007) har 
genomfört är i allra högsta grad utarbetad efter ett interaktivt förhållnings-
sätt. Designen är gedigen och totalt har cirka 200 olika typer av mö-
ten/aktiviteter förekommit. I samband med detta ska dock poängteras att 
Larsson (2007) i denna studie samarbetat med två projektledare/utvecklare 
vilka har haft som uppgift att driva praktikens utvecklingsprocesser. Utan 
en sådan stödstruktur är risken stor att forskaren får ägna mycket tid åt att 
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lösa praktiska problem istället för att fokusera på forskningsfrågorna 
(Larsson, 2006; 2007; Svensson, 2008). 

Vidare skriver Larsson (2007) att i ett interaktivt forskningsprojekt är det 
svårt att i förväg planera forskningsprocessen. Den ideala interaktiva 
forskningen är en öppen process där beslut om olika lämpliga metoder och 
aktiviteter utvecklas efter hand och i samförstånd mellan forskare och 
praktiker. På liknande sätt anger Wiberg och Brundin (2008) att interaktiv 
forskning är omöjlig att i detalj planera och kontrollera då forskningen 
måste byggas upp stegvis och närheten till praktiken utvecklas successivt.  

De metoder och aktiviteter som kan förekomma i ett interaktivt forsk-
ningsprojekt samt det faktum att det är svårt att på förhand planera forsk-
ningsprocessen i sin helhet ställer speciella krav på forskaren. Forskaren 
behöver ha förmåga att improvisera och kompromissa när det gäller for-
merna och tidpunkterna för samverkan med praktikerna (Svensson, 2006). 
Likaså menar Westlander (2008) att forskaren ska kunna samspela och 
samarbeta med många olika individer med skilda bakgrunder samt att den-
ne ska kunna hantera flera olika alternativ under hela forskningsprocessen. 
Detta gäller från problemformulering, återkoppling och tolkning av resultat 
till rapportering och spridning. Avslutningsvis påpekar Westlander (2008) 
att forskare som är nybörjare (doktorander) behöver mycket träning för att 
bli duktiga i konsten ”att samspela med praktiker”. 

5.6 För- respektive nackdelar med interaktiv 
forskningsansats 

 Fördelar och vinster 
Svensson och Aagaard Nielsen (2006) skriver att interaktiv forskning har 
flera fördelar, bland annat möjliggör den för forskaren att komma nära det 
som studeras, forskaren får så att säga komma ”bakom scenen” (Goffman, 
1974 i Svensson, 2002; Wiberg och Brundin, 2008). Då forskaren tillåts att 
träda in bakom scenen får hon eller han en närhet och förståelse utifrån 
deltagarnas egna perspektiv (Svensson, 2002).  
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En annan fördel med interaktiv forskning som ofta lyfts fram är att kvali-
tetskontrollen på den kunskap som produceras är bredare och mer varierad 
än den traditionellt akademiska (Svensson, 2002). Då forskningsresultaten 
prövas i praktiken, det vill säga insamlad data återförs och diskuteras samt 
analyseras i ett kontextuellt sammanhang, ökas validiteten i forskningen 
och en robust kunskap erhålls (Eikeland, 2006; Svensson & Aagaard Niel-
sen, 2006; Nowotny m.fl. 2001 i Larsson, 2007).  

Den interaktiva forskningen utgår från verkliga och angelägna problem 
som aktualiseras av en verksamhet. Det innebär att den kunskap som ska-
pas är ”efterfrågad”, praktisk och tillämpbar i praktiken (Svensson & Aa-
gaard Nielsen, 2006). Detta underlättar förstås omsättningen och använd-
barheten av forskningsresultatet. I ett interaktivt forskningsprojekt 
engageras fler olika aktörer från skilda organisationer/verksamheter. Det 
medför att det finns många intressenter i projektet och att forskningen är 
en gemensam angelägenhet för alla dessa, vilket skapar gynnsammare för-
utsättningar för spridning av resultatet. 

Vidare framkommer att interaktiv forskning, där forskare samverkar med 
praktiker, skapar goda förutsättningar för en mer kreativ och varierad ut-
veckling av teori än traditionell forskning (Svensson, 2006). 

Ytterligare en positiv aspekt av interaktiv forskning är att den (oftast) en-
gagerar praktiker från alla nivåer i en organisation. Det är inte endast che-
fer eller personer i organisationens topp som medverkar utan medarbetare 
på lägre nivåer, exempelvis vårdbiträden, undersköterskor, montörer, soci-
alsekreterare eller arbetslösa engageras i forskningsprojekt. Dessa grupper, 
som normalt sett inte kommer till tals, bidrar med sina erfarenheter och 
insikter i den gemensamma kunskapsbildningen (Svensson, 2008). 

 Nackdelar och risker 
Interaktiv forskning är tidskrävande och arbetsintensiv för samtliga delta-
gare, såväl för praktiker som för forskare (Svensson & Aagaard Nielsen, 
2006; Larsson, 2006; Svensson, 2008). För praktiker kan det vara proble-
matiskt att delta i olika typer av forskningsaktiviteter såsom möten, semi-
narium eller konferenser då den dagliga verksamheten ofta är stressig och 
det är svårt att få tiden att räcka till för utvecklingsarbete (Ellström, 2006). 
För forskarna, med avseende på doktorander kan det finnas en risk att allt-
för mycket tid ägnas åt praktiskt forskningsarbete (planeringar, möten, 
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samtal, seminarier) på bekostnad av det akademiska och vetenskapliga ar-
betet (läsa, skriva och publicera vetenskapliga artiklar, delta i konferenser) 
(se Larsson, 2007, sid. 83). 

 

En potentiell risk för den interaktiva forskaren är att hon eller han förlorar 
sin kritiska distans till det som studeras. Denna problematik belyses av ett 
flertal forskare (Svensson, 2002; Larsson, 2007; Jakobsson, 2007; Wigren 
& Brundin, 2008). Den positiva närheten kan (lätt) förbytas till ett alltför 
närgånget förhållande med praktiken. Om forskaren övertar de perspektiv 
som finns i den praktik som undersöks förloras forskningens fokus och det 
vetenskapliga intresset tappas bort. Forskaren kan då betraktas som ”going 
native” (Hammarsley & Atkinson, 1995 i Jakobsson, 2007). 

Widegren (2003) är en av flera kritiker till interaktiv forskning. Widegren 
menar att den interaktiva forskningsansatsen, där man starkt betonar fors-
kare och praktikers gemensamma kunskapsbildning, hotar att göra forskar-
rollen otydlig. Det finns risk för att forskaren förväxlas med en konsult. 
Thålin (2001 i Svensson, 2002) är en annan kritiker. Han går till hårt an-
grepp mot aktionsforskningen och anser att denna typ av forskning brister 
då den betonar lokal kunskap. I likhet med Widegren (2003) menar Thålin 
att forskaren snarare blir konsult än akademisk forskare. Akademisk forsk-
ning och praktiska handling ska enligt kritikerna (Widegren, 2003; Thålin, 
2001 i Svensson, 2002) inte blandas samman. Här är det viktigt att påpeka 
att mycket av den kritik som framförs gäller den tidiga aktionsforskningen 
ur vilken interaktiv forskning sedemera vuxit fram (Westlander, 2008; 
Svensson, 2002). Vad gäller kritiken mot aktionsforskning är Svensson 
(2002) tydlig med och understryker att aktionsforskningen brottats med en 
del metod- och legitmitetsproblem. Den tidiga och traditionella aktions-
forskningen hade brister bland annat i fråga om kortsiktighet, lokal bun-
denhet och svag teorianknytning. När kritiken riktas mot interaktiv forsk-
ning bemöter Svensson (2002) den och poängterar att det är viktigt att en 
interaktiv forskare tydliggör sina värderingar och att hon/han reflekterar 
över hur de påverkar de metoder och teorier som används. En viktig skill-
nad mellan interaktiv forskning respektive aktionsforskning är att den förra 
bygger på konfrontation och ifrågasättande. Forskarens arbetssätt är pro-
bleminriktat med ambitionen att ge deltagarna förjupad förståelse av den 
egna verksamheten (Svensson, 2002).  
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5.7 Forskningsprojektet ”Vårdnära service” 
med ett interaktivt angreppssätt 

HELIX forskningscenter är uppbyggt kring ett regionalt partnerskap och 
den forskning som bedrivs inom centret sker i nära samarbete med delta-
gande partners. En av dessa partners är Landstinget i Östergötland och 
forskningsprojektet ”Vårdnära service” (VNS) har vuxit fram efter förslag 
och önskemål från denna medlemsorganisation. Därför känns det helt na-
turligt att en forskningsansats som förordar samverkan och samarbete ock-
så tillämpas i denna studie. I föreliggande studie gällande VNS i Lands-
tinget i Östergötland kommer jag därför att anamma den av Svensson 
(2002; 2006; 2008) förordade interaktiva ansatsen. Den interaktiva ansat-
sen tilltalar mig också personligen då den framförallt styrs av nyttan och 
användbarheten för deltagarna. Utgångspunkten i interaktivt forskningsar-
bete är angelägna problem som aktualiserats av en verksamhet. Det inne-
bär att den kunskap som skapas är ”efterfrågad” av praktiken (Svensson & 
Aagaard Nielsen, 2006), vilket har betydelse för att mitt avhandlingsarbete 
ska kännas relevant. Därtill skapar det goda förutsättningar för att forsk-
ningsresultatet sedermera också kommer att omsättas i praktiken.  

Forskningsprojektet VNS ”utspelas” i en sjukvårdskontext och yrkesgrup-
pen undersköterskor är i fokus för studien. Jag är dock pedagog och min 
erfarenhet och förförståelse av sjukvårdsverksamhet är begränsad. För att 
den forskning som jag arbetar med ska bli trovärdig är det därför nödvän-
digt för mig att få hjälp och kunna komma ”bakom scenen” (Goffman, 
1974 i Svensson, 2002). Den interaktiva forskningsansatsen hjälper mig att 
öppna dörren till praktikernas verksamhet och jag kan komma nära det 
som ska studeras. Detta underlättar förstås min förståelse av forsknings-
problemet. I detta sammanhang är det dock viktigt för mig att inta viss kri-
tisk distans till det som studeras (Svensson, 2002; Larsson, 2007; Jakobs-
son, 2007; Wigren & Brundin, 2008). Jag måste klargöra min roll och 
mina värderingar. Därtill behöver jag reflektera över hur de metoder och 
teorier som används i studien påverkar forskningen (Svensson, 2002). En 
interaktiv forskare har som uppgift att ge deltagarna en förjupad förståelse 
av den egna verksamheten (Svensson, 2002). Konkret kan det innebära att 
jag som forskare behöver ”konfrontera” praktikerna genom att ställa mot-
frågor och problemastiera. Vardagligt uttryck: min uppgift är inte att stryka 
verksamheten ”medhårs” utan snarare tvärtom – ”mothårs”.  
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Forskningsprojektet VNS har ett särskilt intresse för yrkesgruppen under-
sköterskor. Tidigare forskning kring arbete och/eller yrken inom sjukvår-
den har till stor del behandlat klassiska professioner såsom läkare och 
sjuksköterskor. Därför menar jag att aktuell studie kring VNS kan lämna 
viktiga kunskapsbidrag inom ett fält som inte är lika beforskat. Inom en 
sjukvårdsorganisation råder oftast en stark hierarki där läkare befinner sig 
överst i denna hierarki och undersköterskor underst. En styrka med den 
interaktiva forskningsansatsen är att den engagerar medarbetare från alla 
nivåer i en organisation (Svensson, 2008). Denna breda samverkan, där 
röster och bidrag från alla nivåer i organisationen är betydelsefulla, är en-
ligt min mening viktig. I den aktuella studien är det i huvudsak underskö-
terskor som kommer att bidra med sina erfarenheter och insikter i den ge-
mensamma kunskapsbildningen. 

Flera forskare påpekar att en stor nackdel med den interaktiva forskningen 
är att den tar mycket tid i anspråk och att den är arbetsintensiv för samtliga 
deltagare (Svensson & Aagaard Nielsen, 2006; Larsson, 2006; Svensson, 
2008). Studien VNS belyser, som påtalats tidigare, sjukvårdsarbete inom 
Landstinget i Östergötland.  Sjukvårdens verksamhet pågår oavbrutet. Att 
parallellt med detta vardagsarbete engagera undersköters-
kor/sjuksköterskor/vårdenhetschefer i interaktiva forskningsaktiviteter, 
exempelvis reflektionsseminarium kan därför bli problematiskt. För att 
medarbetare ska kunna gå ifrån den ordinarie verksamheten krävs i vissa 
fall ersättare vilket inte är möjligt att ordna, då Landstinget i Östergötland 
befinner sig i ekonomisk obalans. Pengar och tid är alltså en bristvara.  
Forskningsprojektet VNS måste därför anpassas efter de resurser som 
finns. Jämför med studie av Larsson (2007) där deltagarna i projektet var 
arbetslösa och hade mycket tid till förfogande men hade andra begräns-
ningar (koncentrationssvårigheter, trötthet etc.) som forskaren var tvungen 
att ta hänsyn till. I fråga om forskarens arbetsinsats i den interaktiva forsk-
ningen vill jag avslutningsvis också nämna att jag som doktorand har en 
tidsmässig ram att hålla mig till. Det innebär att jag måste disponera till-
gänglig tid på ett vettigt sätt och att aktiviteter som genomförs ute i verk-
samheten (möten, datainsamling, seminarier etc.) tidsmässigt måste balan-
seras mot de mer akademiska uppgifterna som åligger en doktorand 
(Larsson, 2007).  

Forskningen om VNS är planerad som en fallstudie med ett interaktivt an-
greppssätt. I studien deltar tre vårdenheter, vilka tidigare ingått i en pilot-
studie kring VNS. Två av dessa enheter (kliniker) är i sin tur indelade i två 
avdelningar eller motsvarande. Sammantaget är fem olika vårdenhetsche-
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fer med tillhörande verksamhet och personal (fr.a. undersköterskor) invol-
verade i studien. Enligt plan kommer data samlas in via intervjuer med 
undersköterskor, sjuksköterska och vårdenhetschef, på respektive en-
het/avdelning/sektion. Därtill ska observationer och dokumentanalys 
genomföras. Vidare planeras för seminarium/träffar där data ska återföras, 
diskuteras och analyseras tillsammans med praktikerna. I huvudsak kom-
mer de interaktiva forskningsaktiviteterna att ske inom respektive fall. 
Men det vore stimulerande och givande att även öppna upp och arbeta 
gränsöverskridande mellan de olika fallen. Ett sådant tillvägagångssätt, 
som möjliggör för praktikerna att göra jämförelser med andra verksam-
hetsområden, tror jag skulle kunna vara utvecklande och skapa värdefulla 
reflektionstillfällen. I detta sammanhang är det dock viktigt att påminna 
om att den interaktiva forskningen är en öppen process. Det betyder att 
beslut om vilka metoder och aktiviteter som kan vara lämpliga i studien 
utvecklas efter hand och i samförstånd mellan forskare och praktiker 
(Larsson, 2007; Wiberg och Brundin 2008). Forskningsaktiviteter som 
spänner över alla tre fall/enheter är troligen svårare att designa rent prak-
tiskt och tidsmässigt.  

I Landstinget i Östergötland har forskningsprojektet VNS föregåtts av en 
pilotstudie. De tre enheter som ingår i föreliggande forskningsprojekt in-
gick också i pilotstudien. Pilotstudien leddes av en särskild projektledare. 
Projektledaren betonade bred delaktighet, såväl vårdenhetschefer som un-
dersköterskor engagerades. Likaså strävade hon efter samverkan i projektet 
och inbjöd till träffar där samtliga pilotenheter deltog, exempelvis studie-
besök3. Efter att pilotstudien kring VNS avslutats och Landstinget beslutat 
om implementering har också ett särskilt team utsetts. Teamet består, för-
utom av projektledare också av undersköterskor och dess uppgift är att 
hjälpa övriga enheter att komma igång med det nya arbetssättet. I forsk-
ningsprojektet kring VNS vill jag, i så stor utsträckning som möjligt, ta 
tillvara den goda arbetsstruktur som fanns i pilotstudien samtidigt vill jag 
också fortsätta att samarbeta med VNS-teamet. Vid en konferensdag (HE-
LIX-dagen 081002) genomförde jag tillsammans med teamet en presenta-
tion av VNS. Denna typ av aktivitet kommer vi att fortsätta. Gemensamma 

                                                      
3 Flera studiebesök anordnades så att medarbetarna från de olika enheterna kunde dela upp sitt 
deltagande. Hälften av USK från en enhet deltog i studiebesök 1, den andra hälften i studiebe-
sök 2. På så sätt fungerade arbetet i den egna verksamheten ändå, trots att inte alla medarbetare 
fanns på plats. 
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presentationer är viktiga och kommer säkert att bli vanligare ju längre 
forskningsprojektet fortgår och det blir aktuellt med spridning av resultat. 
Därtill kommer jag att använda teamet för att kunna bolla idéer, testa in-
tervjuformulär etc. 

Ytterligare en viktig samarbetspartner i detta forskningsprojekt är fackför-
bundet Kommunal. Fackförbundet ansluter undersköterskor och Kommu-
nal är precis som Landstinget i Östergötland en part i HELIX´s partner-
skap. Inom kort ska ett möte mellan forskare och representanter från 
Kommunal hållas varvid problemområde, syfte och forskningsfrågor ska 
diskuteras. Vidare kommer intervjuer att genomföras med dessa represen-
tanter. 

5.8 Avslutning 
Den interaktiva forskningsansatsen betonar att forskning, förutom att den 
ska frambringa ny kunskap, också ska komma till praktisk nytta samt ge 
deltagarna möjlighet till reflektion och lärande (Svensson, 2002; Svensson 
& Aagaard Nielsen, 2006). Forskningen är således en typ av lärandeaktivi-
tet, där jag som forskare har en pedagogisk uppgift. En viktig uppgift för 
forskaren är alltså att kunna organisera samt leda lär- och utvecklingspro-
cesser. Erfarenheter från undervisning samt intresse för pedagogik (mitt 
huvudämne är pedagogik) torde därför vara en stor fördel för en forskare 
som avser att arbeta inom den interaktiva forskningstraditionen. Avslut-
ningsvis - en forskare inom den interaktiva forskningstraditionen måste, 
förutom att vara duktig i sitt vetenskapliga ämne, också ha förmåga att 
knyta kontakter, vara lyhörd samt kunna samverka och samarbeta. Förenk-
lat uttryckt - den interaktiva forskaren behöver ha ett stort mått av social 
kompetens! 
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6 Validitetskriterier inom aktions-
forskning respektive etnografi:  
Jämförelse mellan två forsknings-
ansatser samt val av validitets-
kriterier för ett specifikt forsk-
ningsprojekt med fokuserad etno-
grafisk ansats 

Iréne Josephson 

6.1 Inledning  
Avsikten med detta paper är att beskriva och diskutera validitetskriterier 
för aktionsforskning respektive etnografi relaterat till ett specifikt forsk-
ningsprojekt. I papret presenteras forskningsområde och forskningsprojekt 
samt valda validitetskriterier inom aktionsforskning respektive etnografi. 
Validitetskriterierna diskuteras i relation till forskningsprojektet. Papret 
mynnar ut i en modell där forskningsprojektet olika delar presenteras till-
sammans med relevanta validitetskriterier.  

Referenslitteraturen använder olika benämningar för de personer som 
medverkar i forskningsprojektet. I papret används genomgående benäm-
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ningen ”medforskare” som synonymt med forskningspersoner, aktörer, 
informanter och deltagare för att underlätta läsarens förståelse. 

Syftet med vald ämnesfördjupning är tvåfalt, dels att klargöra vilket an-
greppssätt som ska användas i forskningsprojektet för att stärka dess vali-
ditet, dels att utveckla en personlig teoretisk förståelse som stöd för argu-
mentation kring det slutliga valet av validitetskriterier. 

6.2 Forskningsområde och metod 
Forskningsområdet är Social Construction vilket innebär studier av olika 
verklighetsuppfattningar, förklaringar och världsbilder samt dess konse-
kvenser för handling. Fokus för föreliggande forskningsprojekt är sjuk-
gymnasters uppfattning om ospecifika4 ländryggsbesvär (NSLBP) och hur 
deras uppfattning påverkar val av behandling. Frågeställningarna i forsk-
ningsprojektet är Hur uppfattar sjukgymnasten en enskild patients länd-
ryggssmärta? Hur påverkar sjukgymnastens uppfattning om ländryggs-
smärtan valet av behandling? Hur interagerar sjukgymnast och patient i 
mötet kring val av behandling? samt Hur kommer patientens delaktighet 
kring val av behandling till uttryck? Frågeställningarna kommer att besva-
ras genom ett forskningsprojekt med fokuserad5 etnografisk ansats (Mu-
ecke 1994), och innefattande interaktion mellan forskare och medforskare 
som i detta fall utgörs av deltagande sjukgymnaster. 

Datainsamlingen sker dels genom videoinspelade observationer av verkli-
ga möten mellan sjukgymnaster och patienter med NSLBP samt efterföl-
jande ljudbandade intervjuer kring upplevelsen av att bli filmad samt kring 
viktiga händelser i mötet av betydelse för val av behandling, dels genom 
                                                      
4 En till två procent av ländryggsbesvären har patologisk orsak (infektion, tumör, osteopo-
ros eller fraktur) medan 5 % orsakas av nervrotspåverkan (Nordin et al 2006).  Övriga 85-
90 % benämns ”ospecifika”, vilket innebär att den underliggande orsaken är okänd (Koes et 
al 2001). Att den underliggande orsaken är okänd utesluter inte konstaterande av en biome-
kanisk eller funktionsdiagnos, som vid långdragna besvär även omfattar psykosociala fak-
torer (Wadell 2004). 
5 Fokuserad = tidsbegränsad studie i en särskild miljö eller organisation 
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en efterföljande (2-3 dagar senare) ljudbandad intervju av sjukgymnasten 
utifrån det filmade materialet. Den senare intervjun är i hög grad interaktiv 
och utgör en viktig del av den gemensamma analysen mellan medforskare 
och forskaren. Datainsamlingen sker i ordinarie verksamhet på vårdcentra-
ler i södra Sverige. 

6.3 Val av validitetskriterier och metod 
Skärningspunkten mellan etnografi och aktionsforskning är interaktionen 
mellan forskare och medforskare. I etnografi är interaktionen en del av 
både datainsamling och analys. I aktionsforskning läggs dessutom stor vikt 
vid det gemensamma lärandet. Därför är validitetsaspekter från båda 
forskningsansatserna relevanta. Validitetskriterier för aktionsforskning har 
avgränsats till Herr och Andersson (2005) samt Eikeland (2006) som båda 
ingår som kurslitteratur och beskrivs i stycke 6.4. Validitetskriterier för 
god etnografi har avgränsats till de för projektet tidigare valda Spindler 
och Spindlers (1987) nio kriterier, samt begreppen thick description (Ge-
ertz 1973, Lofland 1974, Thomas 1993), personlig reflektion (Hammerslay 
& Atkinson 1995) och member-check (Bloor 1978), beskrivna i stycke 6.5.  

Varje enskilt validitetskriterie har granskats och prövats var för sig i rela-
tion till dess värde för föreliggande forskningsprojekt. I stycke 6.6 presen-
teras en modell där forskningsprojektet olika delar beskrivs tillsammans 
med relevanta validitetskriterier.  

6.4 Validitet inom aktionsforskning 
Aktionsforskning syftar till att vara en del i en förändringsprocess genom 
att engagera människor att studera sina egna problem i program-
met/organisationen med syfte att lösa problemen (Whyte 1989). Skillnaden 
mellan aktion och forskning är ganska otydlig och forskningsmetoderna är 
mindre systematiska, mer informella och specifika för det problem, de 
människor, samt den organisation för vilka forskningen utförs (Patton 
2002). Giltigheten i forskningen avgörs av forskningspersonernas känslig-
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het kring processen samt av genomförbarhet av den problemlösning som 
forskningsprojektet genererat (Patton 2002). Genom att behandla medfors-
karna som aktiva parter i forskningsprocessen, agerar de som aktiva parter 
och medproducenter i en öppen och kritisk examination av fynden, vilket 
leder till högre validitet till forskningsprojektet (Larsson 2006). Enligt Aa-
gaard Nielsen och Svensson (2006) ska det vara möjligt att stegvis skapa 
värden och förståelse som sträcker sig utöver den lokala situationen. Detta 
sker genom konstruktion av en teoretisk modell kring den studerade inter-
aktionen, reflektion kring resultatet samt kommunikation av resultatet till 
omgivningen. Inom aktionsforskning används skapandet av robust know-
ledge som validitetskriterie (Aagaard Nielsen och Svensson 2006). Robust 
knowledge innebär en bred kvalitetskontroll av forskningsprocessen, om-
fattande både forskare och forskningspersoner (Aagaard Nielsen och 
Svensson 2006). Olika ansatser att uppnå validitet kan vara åtskilda och 
utesluta varandra, men de kan också överlappa varandra (Eikeland 2006). 
Här presenteras två perspektiv på validitet i aktionsforskning.  

Herr och Andersson (2005) beskriver fem validitetskriterier med utgångs-
punkt från målet med aktionsforskningen.  När målet med aktionsforsk-
ningen är att skapa ny kunskap sker validering genom Dialogic validity 
samt Process validity. Dialogic validity svarar på hur väl resultaten åter-
kopplas till medforskarna, medan Process validity svarar på vilka problem 
som definierats och att problemen lösts på ett sådant sätt att det främjar 
ständigt lärande hos individen eller i organisationen. När målet är att verk-
ställa aktionsorienterade resultat sker validering genom Outcome validity. 
Detta svarar på i vilken omfattning aktionsforskningen leder till att en ak-
tion äger rum, samt att aktionen leder till att det identifierade problemet 
löses. Detta ger i sin tur svar på hur väl forskningsprojektet lyckats. När 
målet är utbildning av både forskare och deltagare sker validering genom 
Catalytic validity. Catalytic validity svarar på hur alla som är involverade i 
aktionsforskningen fördjupar sin förståelse om den sociala verklighet som 
utforskas och hur de agerar i syfte att förändra den studerade verkligheten.  
Både forskare och medforskare behöver vara öppna för att omorientera 
både sin syn på verkligheten och på sin egen roll. När målet är att resultatet 
ska vara relevant för den lokala miljö som studeras sker validering genom 
Democratic validity. Detta svarar på i vilken omfattning och till vilket djup 
forskningen har genomförts i samarbete med alla parter som har en del i 
det problem som utforskas. Genom samarbete med alla säkerställs att alla 
perspektiv beaktas. Democratic validity innebär också att forskningspro-
jektet betraktas ur etiska och sociala aspekter. När målet är en förnuftig 
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och passande forskningsmetod sker validering genom Process validity (se 
ovan).  

Eikeland (2006) diskuterar två aspekter av validitet, dels validitet av ak-
tionsforskning kontra validitet i aktionsforskning. Han menar också att 
aktionsforskning kan bidra till att lösa en del av de validitetsproblem som 
finns i traditionell forskning. Eikeland beskriver följande sju kriterier för 
god validitet: 1. Överföring av experimentet; 2. Återkoppling av resultaten 
till medforskarna, ger en högre giltighet om medforskarna också deltar i 
analys och skapande av ny kunskap; 3. Resultat och forskningsexpertis 
används i politisk aktivism; 4. Forskare och praktiker samarbetar; 5. 
Forskningen är användbar för deltagarna; 6. Motsatta kulturer av infödd 
kunskap och praktikerforskning; 7. Förekomst av kritik. 

De flesta kriterier överlappar varandra. Herr och Anderssons (2005) krite-
rie Process validity samt Eikelands kriterier nr 1 och 7 utgör komplement. 

6.5 Validitet inom etnografi 
Etnografi syftar till att beskriva och tolka en kulturell eller social grupp 
eller system (Creswell 1998). Beskrivningen och tolkningen baseras på 
data som samlas in genom observation och intervjuer (Creswell 1998).  

Thick description är ett samlingsbegrepp som vanligtvis används som stöd 
för validitet i etnografi (Geertz 1973, Lofland 1974, Thomas 1993). Om-
fattningen av innehållet i thick description varierar beroende på källa, vil-
ket kan förklaras av anpassning till olika etnografiska ansatser. De tre käl-
lor som refereras till i papret har valts ut på grund av att bredden i deras 
beskrivningar av thick description lämpar sig för forskningsprojektet. Da-
tamaterialet som thick description grundas på utgörs vanligen av fältan-
teckningar (Geertz 1973).  

Patton (2002) beskriver tre olika ansatser som ställer olika krav på innehål-
let: berättande, fallstudie samt analytisk ansats. En berättande ansats ska 
innehålla en beskrivning av det kronologiska skeendet, med fokus på ut-
veckling över tid. Beskrivningen kan vara antingen prospektiv och följa ett 
händelseförlopp från början till slut, eller retrospektiv för att i efterhand 
belysa ett händelseförlopp som lett fram till ett visst resultat. I fallstudier 
ska beskrivningen omfatta tre viktiga delar: människorna som deltar i 
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forskningsprojektet beskrivna antingen som individer eller som grupp, kri-
tiska händelser av betydelse för det studerade fallet, samt den sociala miljö 
och situation som utgör fallet. Vid analytisk ansats ska den studerade pro-
cessen beskrivas, huvudämnet för projektet och dess frågeställningar, in-
tervjufrågor och dess svar, samt begrepp och koncept av betydelse för pro-
jektet. 

Lofland (1974) utvidgar definitionen av thick description enligt följande: 
a) forskningsprojektet är placerat i ett brett begreppsligt ramverk; b) pre-
senterar något hittills okänt men inte nödvändigtvis nytt; c) förutsätter evi-
dens för ramverket; d) är utrustat med konkreta, händelserika interaktiva 
skeenden, incidenter, händelser, episoder, anekdoter, scener osv utan att 
vara överdrivet händelserika; e) visar ett samspel mellan det konkreta och 
det analytiska, samt mellan det erfarenhetsbaserade och det teoretiska.  

Personlig reflektion, eller reflexivitet, innebär att forskarens medvetenhet 
om de personliga bias, värderingar och erfarenheter som han/hon för med 
sig in i projektet beskrivs i forskningsrapporten (Hammerslay & Atkinson 
1995). Reflektionerna rör sig kring hur forskarens värderingar och ideolo-
gier påverkar forskningsprojektet så att det som inte uppmärksammas inte 
utesluter motsatta exempel (Thomas 1993).  

Member-check, eller respondent validation innebär beslut om medforskar-
na vars uppfattningar och beteende studeras och beskrivs själva känner 
igen validiteten i sin berättelse (Hammerslay & Atkinson 1995). Detta kan 
klargöras genom att medforskarna görs delaktiga i resonemanget kring sin 
berättelse. Det går till så att forskaren presenterar forskningsrapporten och 
spelar in medforskarnas reaktioner på rapporten (Bloor 1978). Medfors-
karna kan påverkas av sina förväntningar på forskningsprocessen eller sin 
sociala position i den studerade situationen så att det påverkar deras egen 
uppfattning om sanningshalten i sin egen redogörelse, samtidigt som det är 
de själva som har bäst kunskap om det som är fokus för forskningsprojek-
tet (Hammerslay & Atkinson 1995). Medforskarnas reaktion på sina egna 
utsagor beror naturligtvis på hur väl forskaren förstår och tolkar insamlad 
data, men också på medforskarnas självinsikt (Abrams 1984). Återkopp-
ling till medforskarna kan således ge både modifiering av data och nya 
data att ta med i rapporten, men det kan också leda till att medforskarna 
reserverar sina tidigare utsagor. 

Spindler och Spindler (1987) betonar vikten av att förklara beteenden från 
ett inifrånperspektiv, samt om systematik i datainsamling genom fältan-
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teckningar, ljud- och filminspelningar.  Detta kräver närvaro i den studera-
de sociala situationen samt engagerad interaktion mellan observationer och 
intervjuer. De presenterar nio kriterier för en god etnografi (fri översätt-
ning): I. Observationer är kontextualiserade (i projektrapporten beskrivs 
observationerna relaterat till det sammanhang där den sociala interaktionen 
sker); II. Hypoteser framträder efterhand som studien fortlöper; III. Obser-
vationer är utdragna i tid och repetitiva (händelseförloppet studeras över 
tid och observationerna upprepas); IV. Genom intervjuer, observationer, 
och andra framlockande procedurer, erhålls en bild inifrån den studerade 
situationen; V. Framkallande av kunskap genom systematiskt deltagande; 
VI. Instrument, koder, schema, frågeformulär, agenda för intervjuer etc 
genereras i situationen som ett resultat av undersökningen; VII. Ett fre-
kvent transkulturellt, jämförande perspektiv förutsätts; VIII. Forskaren 
framkallar explicit det som är implicit och outtalat för medforskarna; IX. 
Den etnografiska intervjuaren utformar intervjufrågorna på ett sådant sätt 
att de inte förutbestämmer svaren.  

De flesta kriterier överlappar varandra. Spindlers och Spindlers kriterie II 
om att hypoteser framträder efterhand som studien fortlöper, thick descrip-
tions beskrivning av människorna, samt member-check och personlig re-
flektion utgör komplement. 

6.6 Modell för validering av specifikt 
forskningsprojekt 

De olika stegen i forskningsprojektet presenteras här i kronologisk ordning 
med referens till relevanta validitetskriterier. Respektive kriterie anges 
med förkortning som kan härledas till respektive textavsnitt ovan. Eike-
lands kriterier förkortas med E, och Spindler och Spindlers kriterier förkor-
tas med S&S i båda fallen följt av den siffra som motsvarar avsett kriterie. 
Herr & Anderssons kriterier som är mer omfattande i sin beskrivning an-
ges med namnet på kriterien och en beskrivning av i vilken betydelse den 
är relevant. Detsamma gäller begreppet thick description. För kompletta 
referenser hänvisas till stycke 6.4 och 6.5. 

• Syfte  

o Forskningen ska vara av värde för medforskarna 



 

84 

 Valideras med E5 samt Democratic validity avse-
ende etiska och sociala aspekter 

o Forskningen ska skapa ny kunskap 

 valideras med Process validity avseende hur väl 
problemen definierats och hur forskningsprojektet 
bidrar till att lösa problemen samt främja lärande 
hos medforskaren 

• Teoretiskt ramverk 

o Forskningen ska placeras i ett teoretiskt ramverk 

  Valideras med thick description avseende bred-
den i begreppsligt ramverk, presentation av något 
okänt samt förekomst av evidens 

• Forskningsdesign 

o Beskrivning av forskningsmiljön 

 Valideras genom thick description avseende be-
skrivning av människorna som deltar i projektet, 
social miljö, situation/process som utgör fallet, 
huvudämne, frågeställningar, intervjufrågor och 
svar, begrepp och koncept av betydelse samt 
S&S.I avseende att observationerna är kontextuali-
serade 

o Beskrivning av forskningsmetod 

 Valideras med Process validity avseende att me-
toden är förnuftig och passande, E6, S&S.I avse-
ende beskrivning av den sociala interaktionen, 
S&S.II, S&S.IV avseende procedurer samt S&S.V, 
S&S.VI och S&S.X 

• Datainsamling och analys 

o Händelseförloppet studeras över tid 

 Valideras genom S&S.III S&S.VII S&S.VIII, 
S&S.IX samt thick description avseende kronolo-
giskt skeende 
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o Forskare och praktiker samarbetar 

 Valideras med E4 samt Democratic validity avse-
ende omfattning och djup i samarbetet mellan alla 
parter samt beaktande av alla aspekter 

o Återkoppling till medforskarna 

 Valideras med E2, Dialogic validity avseende hur 
väl resultatet återkopplas samt member-check av-
seende hur väl medforskarna känner igen sin be-
rättelse  

o Medforskarna deltar i analysen 

 Valideras med E2, Catalytic validity avseende hur 
alla involverade fördjupar sin förståelse om den 
sociala verklighet som utforskas, med beredskap 
att ompröva sin syn på verkligheten och sin egen 
roll samt thick description avseende konkreta hän-
delserika interaktiva skeenden samt samspel mel-
lan konkret och analytiskt respektive erfarenhets-
baserat och teoretiskt 

• Forskningsrapport  

o Forskarens medvetenhet om personliga bias, värderingar 
och erfarenheter 

 Valideras genom att personlig reflektion beskrivs i 
rapporten samt E7 

6.7 Diskussion  

 Metod 
Urvalet av validitetskriterier som granskats och jämförts i papret är starkt 
begränsat. Om ytterligare litteratur tagits i beaktande kunde resultatet sett 
annorlunda ut. Det hade också varit intressant att utveckla idén att jämföra 
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validitetskriterier inom olika forskningsansatser till att omfatta en meta-
syntes av validitetsbegrepp inom kvalitativ forskning. För novisa forskare 
skulle det vara enklare att ha färre kvalitetsbegrepp att förhålla sig till. 
Men en meta-syntes av kvalitetsbegrepp kan synas vara en för stor och 
kanske inte heller en prioriterad vetenskaplig uppgift. Avgränsningen i 
papret är genomförd i relation till ett specifikt forskningsprojekt och där-
med rimlig. 

En svaghet i papret är att metoden som använts för att granska och pröva 
validitetskriteriernas relevans för specifikt forskningsprojekt saknar veten-
skapligt stöd. 

 Jämförelser mellan de båda forskningsansatsernas 
validitetskriterier 
I ovanstående beskrivning av validitetskriterier inom aktionsforskning re-
spektive etnografi framträder ett par yttre likheter. I båda forskningsansat-
serna finns en medveten öppenhet inför de svar som datainsamlingens ob-
servationer och intervjuer genererar, samt det interaktiva förhållningssättet 
med aktivt deltagande av de personer som befinner sig i den studerade 
kontexten. Vid närmare betraktelse tydliggörs skillnaderna.  

Svaren på datainsamlingen har olika syften. Vid etnografisk ansats an-
vänds svaren till att formulera ny kunskap. Vid aktionsforskning används 
svaren för direkt omsättning i den utforskade praktiken för att uppnå syftet 
med aktionsforskningen. Målinriktningen i den validitetsbedömning som 
förespråkas av Herr och Anderson (2005) är tilltalande. Vid etnografisk 
ansats är verksamhetsanknuten målformulering överflödig eftersom en 
verksamhetsförändring inte finns med i forskarens projektplanering. Där-
emot kan medforskaren oavsett forskningsansats ha ett personligt mål, el-
ler kanske snarare syfte, med att delta i forskningsprojektet (människorna). 
Om detta syfte synliggörs kan medforskarens reflektioner kring sitt person-
liga syfte tillföra forskningsprojekt med etnografisk ansats ytterligare di-
mensioner, dels kring projektets betydelse för den förväntade kunskapsut-
vecklingen, dels kring projektets bidrag till gemensamt lärande och dels 
reflektioner kring betydelsen av medforskarens syfte för det slutliga resul-
tatet av projektet . 
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Det interaktiva förhållningssättet är gemensamt men skillnader finns. Vid 
etnografisk ansats inbjuds medforskarna att ta del av forskarens preliminä-
ra forskningsrapport och att kommentera och även utveckla datamaterialet 
(member-check). Vid aktionsforskning samarbetar medforskarna dessutom 
med forskaren i både datainsamling och analys för att alla perspektiv ska 
beaktas, därav benämningen medforskare. Medforskarnas personliga kun-
skapsökning ges därvid större betydelse vid aktionsforskning än vid etno-
grafisk ansats (democratic validity samt 4,5,6). Ett annat perspektiv på det-
ta är aktionsforskningens ambition att också förändra den sociala situation 
som utforskas. Båda forskningsansatserna stödjer medforskarnas medver-
kan i utveckling av ny kunskap.  

Etnografi betonar beskrivningen av miljön och det händelseförloppet som 
utforskas samt människorna som deltar. Detta kan tyckas vara viktiga fak-
torer även inom aktionsforskning men omfattas inte av de här presenterade 
validitetskriterierna. Däremot förekommer miljö- och kontextbeskrivning-
ar i rapporter, exempelvis Westlanders skrift om ett förbättringsarbete 
inom Postverket (2008). Kanske kan aktionsforskningen nå högre validitet 
om beskrivningar av den studerade kontexten utgör ett validitetskriterie 
(thick description). 

 Applicering av validitetsbegrepp i specifikt 
forskningsprojekt med fokuserad etnografisk ansats 
Datainsamlingen i föreliggande forskningsprojekt görs med både observa-
tioner och intervjuer. Eftersom kommunikation i sig är en interaktiv hand-
ling (Eikeland 2006) har projektet genom intervjuerna en interaktiv ansats, 
medan observationerna utgår från etnografi. Genom att intervjua forsk-
ningspersonerna kring observationen av deras handlingar och dess bakom-
liggande orsaker, ökar det interaktiva inslaget till att även omfatta observa-
tionerna. Detta i sig är skäl att beakta validitetskriterier inom både 
aktionsforskning och etnografi.  

Forskningsprojektets syfte är att undersöka hur sjukgymnaster uppfattar 
NSLBP och hur deras uppfattning påverkar valet av behandling. Forsk-
ningsprojektet har en fokuserad etnografisk ansats med ett interaktivt för-
hållningssätt. Fokus för projektet är interaktionen mellan sjukgymnast och 
patient i det institutionella sociala mötet. Interaktion mellan medforskande 
sjukgymnast och forskaren utgör en central del av analysen. I den senare 
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interaktionen sker det gemensamma lärande som kännetecknar interak-
tionsforskning (Aagaard Nielsen och Svensson 2006) och är ett steg utöver 
traditionell etnografisk ansats.  

 Konklusion 
Validitetskriterier bör relateras till vald forskningsfråga och design. Validi-
tetskriterier för aktionsforskning och etnografi kompletterar varandra och 
båda ansatserna bör beaktas för specifika forskningsprojekt.  

Aktionsforskningen skulle kunna införliva thick description som ett kom-
plement till andra valideringskriterier, medan validering av föreliggande 
forskningsprojekt med fokuserad etnografisk ansats skulle kunna komplet-
teras med några av Herr och Anderssons respektive Eikelands kvalitetskri-
terier. Föreliggande forskningsprojekt kommer att beakta validitetskriterier 
från båda forskningsansatserna genom den modell som presenteras i stycke 
6.6. 
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7 Att forska med och om komplexa 
sociala sammanhang i hälso- och 
sjukvården: Är det möjligt att  
kombinera Interaktiv Forskning 
och ”Realist Evaluation”, och  
vilket mervärde kan det i så fall 
ge? 

Karin Thörne  

7.1 Introduktion 
I forskning och utveckling är det aktiva lärandet och kunskapssökandet 
självklara förutsättningar. Inom den pedagogiska kunskapsdomänen finns 
utvecklade teorier om lärande, som ofta inte är kända inom vårdens prak-
tik. Däremot har vårdens aktörer, föreställningar om vad lärande samt ut-
veckling av kunskap och kompetens är och i vilka sammanhang det sker. 
Min erfarenhet är att lärtillfällen i vård sammanhang oftast uppfattas som 
situationer där man lämnar det dagliga jobbet och går till ett annat sam-
manhang, en kurs, ett utvecklingsseminarium, en patientutbildning eller ett 
handledarsamtal med en student. 
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Forskningsprojektet jag planerar skall studera lärandet och strategier till 
stöd för lärande i vardagen vid vårdenheter där kvalitets och utvecklings-
arbete kontinuerligt pågår, specifikt på vårdenheter där förhållningssätt och 
strategier i det dagliga patientarbetet överensstämmer med teorier för kli-
niska mikrosystem (Nelson, 2007). Forskningsprojektet är en del av forsk-
ningsprogrammet ”Bridging the Gaps”(Vinnvård, 2007). Ett antal kritiska 
gap har identifierats i hälso- och sjukvården, där det som är möjligt att 
genomföra med dagens kunskap inte systematisk genomförs i verkligheten. 
De principiella idéerna i ”Bridging the Gaps” är att utveckla, designa och 
implementera strategier och metoder för förbättringar och transformation 
av hälso- och sjukvårdssystem och studera denna process med vetenskap-
liga metoder. I programmet betonas vikten av en holistisk hållning kombi-
nerad med en interaktiv multivetenskaplig ansats.  

Syftet med detta kurspaper är att undersöka om interaktiv forskning och 
”realist evaluation” går att kombinera i den forskningsdesign jag kommer 
att tillämpa. Om det är möjligt skall det ger ett tydligt mervärde.  

7.2 Bakgrund och kontext 
Hälso- och sjukvården beskrivs som en kunskapsbaserad organisation, som 
har medarbetare med en hög utbildningsnivå. Det pågår kontinuerligt ut-
veckling av ny kunskap om sjukdomar, diagnostik, behandling och meto-
der för omvårdnad och rehabilitering. I hälso- och sjukvården agerar dess-
utom ett stort antal professioner, som har olika, ibland konflikt 
genererande, epistemologiska bakgrunder. Intrycket är att professioner 
inom vård inkluderat dess administration har bristfällig kunskap om var-
andras uppdrag och mål. Detta kan antagligen generera gap som kan få 
konsekvenser för patienterna. För att uppnå resultat i vården har olika for-
mer att kvalitetskoncept tillämpats under en längre tid (Thor, 2007). ). Där 
man kan se en utveckling från organisationsövergripande strukturerad kva-
litetskontroll, vidare över kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling med fo-
kus på enheten närmast patienten.  

Det ”kliniska mikrosystemet” beskrivs som en dynamisk enhet där ständi-
ga förbättringar pågår (Nelson, Batalden, Godfrey, 2007). Författarnas 
definition på kliniskt mikrosystem är “a small group of people who work 
together on a regular basis to provide care to discrete subpopulations of 
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patients. It has clinical and business aims, linked processes, and a shared 
information environment, and it produces performance outcomes. Micro-
systems evolve over time and are often embedded in large organisations. 
They are complex adaptive systems, and as such they must do the primary 
work associated with core aims, meet the needs of their members, and 
maintain themselves over time as clinical unit”. Mitt antagande är att en 
vårdenhet som fungerar som ett kliniskt mikrosystem, bör ha goda förut-
sättningar för lärande och stöd till lärande för sina aktörer, inkluderat del-
tagande studenter. Studenter har en viss förförståelse av sin egen profes-
sion och dess vetenskapliga och vetenskapsteoretiska grund när de möter 
vårdens praktik, men har oftast inte fördjupat sig i kunskap om medicinsk 
praktik och andra professioners kompetens och funktion. I en trending om 
sjuksköterskors kompetensbehov i framtiden konstateras följande; “to as-
sure new graduate competencies in patient centred care, teamwork and 
collaboration, evidence based practice, quality improvement, safety and 
informatics all nursing education must embrace the need fore change. 
These competencies cannot be mastered though a didactic approach nor 
develop in a single course or web-based module.  Every clinical instructor 
will have to engage differently with the interprofessional team on patient 
care unit where they are teaching” (Cronenwett, 2007). Samma resone-
mang rör studenter i alla vårdprofessioner och många erfarna aktörer i häl-
so- och sjukvården. För att utveckla denna kompetens behövs utvecklade 
strategier för lärande och stöd till lärande i den praktiska vardagen. 

Enligt planen för Bridging the Gaps skall forskningsprojekten tillämpa in-
teraktiv forskningsansats. Syftet med det är trefaldigt; 1) att medverka till 
hantering av praktiska frågeställningar i vården; t.ex. hur ge stöd till läran-
de för en grupp av patienter när man genomför utrednings- och behand-
lingsarbete, 2) att utveckla vetenskaplig vederhäftig kunskap, i mitt forsk-
ningsprojekt om lärande och stöd till lärande samt 3) att i dialog och 
erfarenhetsbaserat lärande ge deltagare från olika sammanhang ett eduka-
tivt värde(Vinnvård, 2007) .   

7.3 Min egen förförståelse 
Jag har inspirerats av erfarenheterna från forskningsprojektet ”Pedagogiska 
processer i vården”(Hult, 2009). Vi har i en interprofessionell interaktiv 
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forskargrupp identifierat pedagogiska processer i vårdarbetet och med-
vetenheten om dessa hos de professionella.  Forskargruppen har bestått av 
fyra personer från fyra professioner; arbetsterapi, omvårdnad, medicin och 
forskare/pedagog.  Forskningsdesignen, med kvalitativ metod, har gruppen 
utvecklat gemensamt, materialinsamlingen har genomförts från personer i 
de tre nämnda vård professionerna av forskarpersonen i motsvarande pro-
fession och analysarbetet har genomförts individuellt och i forskargruppen 
gemensamt. Resultatet har validerats i fokusgrupper i varje profession 
samt i tvärprofessionella vårdteam. I denna forskningsprocess har jag ut-
vecklat erfarenheter av att i vetenskapligt arbete agera interaktivt med per-
soner med annan teoretisk och praktisk bakgrund. Projektet har tydliggjort 
hur vi beskriver samma företeelse på olika sätt. Vidare att de som agerar i 
ett sammanhang i vården kan ha olika mål, språk och förutsättningar i ett 
uppdrag för en patientgrupp, som i grunden är gemensamma. Projektets 
interaktiva ansats har för oss i forskargruppen medfört ett interprofessio-
nellt lärande, med ökande kunskaper om, av och med varandra(D’Amour, 
2005). Resultat vi hittills sammanställt visar att det finns många ageranden 
som kan identifieras som pedagogiska processer när arbetsterapeuter, läka-
re och sjuksköterskor genomför sitt dagliga arbete. Dessa processer är of-
tast oplanerade, inbäddade, dolda, i vårdarbetet och har inte tydliga inled-
ningar och avslutningar. Den pedagogiska processen beskriver vi i en 
modell; avläsa lärbehov, färdrikta hur behovet av att lära skall tillgodoses 
och lärstödja. I vår diskussion tar vi upp att den pedagogiska diskursen i 
vården är nästan helt tyst och att stödet för professionell kompetensutveck-
ling i pedagogisk förmåga är begränsad och behöver fokuseras för att ut-
veckla vårdarbetet. Empiri från detta projekt kommer att utgöra grunden 
för en av mina artiklar i mitt forskningsprojekt. 

Genom mångårig praktisk erfarenhet av kliniskt arbete och utvecklingsle-
darskap är min uppfattning att lärande, stödet till lärande, attityderna till 
lärande och den anda som etableras i varaktiga eller tillfälliga samman-
hang är av stor betydelse för att förändringar skall kunna genomföras och 
förbättringar vara möjliga. Genom att studera dessa processer med veten-
skapliga metoder är mitt syfte att öka och fördjupa förståelsen av dessa 
processer samt utifrån det utveckla en modell för hur förutsättningar ska-
pas för lärandet i vårdvardagen. 

Paul Batalden har beskrivit att för att förbättringar och transformation 
verkligen skall ske, behöver ALLA i ett specifikt sammanhang i vården 
engageras. Det gemensamma uppdraget illustreras med en triangel, där 
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hörnen som är sammanbundna och beroende av varandra, står för kontinu-
erligt bättre patientresultat, bättre systemfungerande och bättre professio-
nell utveckling (Batalden, 2007).  Triangeln är utgångspunkt för en interna-
tionell grupp (Dartmouth, University of Minnesota, University of 
Missouri, Jönköping) vars uppgift är att utveckla koncept som går under 
benämningen ”Exemplary Care and Learnings Sites” (ECLS) (Headrick, 
2008). Innebörden är ett kliniskt mikrosystem som skapar patientcentrerad 
vård på ett sådant sätt att man samtidigt uppnår kontinuerligt bättre patient-
resultat, bättre system funktion och bättre professionell utveckling. Syftet 
med ECLS är att skapa ett ramverk för hur man utvecklar kompetens för 
ständiga förbättringar. För att utveckla modellen har gruppen börjat sam-
verka med ett antal välfungerande vårdenheter. Som metod att utvärdera 
resultaten i utvecklingen av ECLS har gruppen valt ”realist evaluation” 
och bl a har en workshop genomförts med Pawson & Tilley som utvecklat 
metoden (Pawson, 1997).  

7.4 Studieenhet 
De vårdenheter jag samarbetar med i projektet ECLS kommer också att 
vara min forskningspraktik. Forskningsprojektets syfte är att studera hur 
lärande och stödet till lärandet genomförs och utvecklas, vilket också är ett 
fördjupat delmål inom ECLS.  

Nedan ges en sammanfattande beskrivning av ”realist evaluation” och in-
teraktiv forskning. Därefter presenterar jag exempel på samstämmighet 
och olikheter i de två forskningsansatserna. Så presenterar jag hur designen 
för den forskning jag planerar att genomföra kan se ut. Slutligen reflekterar 
jag över de erfarenheter jag gjort under doktorandkursen i interaktiv forsk-
ningsmetodik och andra väsentliga moment som genomförts under samma 
period.  
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7.5 Realist Evaluation 
Realist Evaluation (RE) har utvecklats för att vetenskapligt utvärdera soci-
ala program. Det har startat inom kriminologi, spritt sig till andra samman-
hang och har under senare år uppmärksammats inom hälso- och sjukvår-
den (Pawson, 1997, Clark, 2007). Med sociala program avses sociala 
system, dvs. samspel mellan individer och institutioner i verksamheter och 
strukturer inom sociala mikro- och makro processer. De sociala program-
men stakar ut en inriktning för hur det som är fel skall bli rätt, med en vi-
sion för ändring. De är produkter av människors förställningar, hypoteser 
om sociala förbättringar. De startar i huvudet på policy skapare och sprids 
till praktiker, inkarnerad” teori, och de är inbäddade i de sociala systemen. 
Människors aktiva handlande bygger upp de sociala systemen, som i sig är 
öppna och därmed inte kan isoleras eller hållas konstanta  

RE har till uppgift att testa de underliggande teorierna för ett socialt pro-
gram. Man säger att det inte är en forskningsteknik, utan en bred strategi 
för utvärdering. Ett nyckel uppdrag är att kartlägga de olika lagren av soci-
al verklighet som bygger upp och omger dessa program. I stället för att 
fråga sig ”vad som fungerar?” eller ”fungerar ett speciellt program?” frå-
gar man: Vad fungerar för vem, under vilka omständigheter och i vilka 
avseende, och hur?  Det som karaktäriserar RE är att man använder ett 
analytiskt ramverk vid hypotes bildningen som omfattar kontext (C-
context), mekanismer (M- mechansim), resultat (O - outcome) och mönster 
av CMOC-kontext- mekanism- resultat- mönster konfigurationer. Kontext 
(C) beskriver dragen av förhållanden i sammanhanget som är relevanta för 
att genomföra programmet. Det handlar inte bara om fysisk miljö utan 
också sociala relationen, teknologi, ekonomiska förutsättningar ect., både 
stödjande och motverkande förhållanden. Mekanismer(M) omfattar vad 
det är i programmet och dess interventioner som skapar någon form av 
effekt. På vilket sätt olika komponenter, eller kombination av komponenter 
eller steg eller serie av steg skapar förändring. Resultat (O) syftar på de 
förväntade och icke förväntade konsekvenser av programmet som genom-
förts. Kontext-mekanism-resultat-mönster-konfigurationen (CMOC) inne-
fattar modeller som byggs med hjälp av kombinerade C,M,O, och utgör 
teorier om hur programmets aktiva mekanismer i ett visst sammanhang 
med vilka omständigheter skapar förändring i beteenden och aktiviteter. 
Att identifiera alla dessa faktorer C, M, O, det kan vara många under varje 
beskriven faktor, är den omfattande fasen inom RE forskningsmodell 
(Pawson, 2004).  
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De framtagna preliminära teorierna testas, helst i flera sammanhang, ge-
nom datainsamling med metoder som är relevanta för frågeställningarna, 
kvantitativa såväl som kvalitativa metoder. Analysen skall leda till en för-
finad förklaring av hur modellen ser ut som förklarar det ” komplext fotav-
tryck” av resultat som programmet gett. Även analysen kan innehålla olika 
metoder, anpassade så att man kan identifiera subtila faktorer som relaterar 
till de preliminära teorierna. Den framtagna teorimodellen, som oftast inte 
är en enkel teori utan flera och/eller motstridiga teorier testas åter i rele-
vanta sammanhang. Det innebär att man kommer ytterligare närmare för-
klaringarna bakom resultaten till genomförda interventioner. Detta kan 
vara en ständigt pågående cykel med ytterligare analyser eller att man 
plockar upp liknande teorier från andra utvärderingar i liknande program 
för ytterligare utveckling och tillämpning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figure 1: Evaluation as hypothesis testing (Pawson, 2004) 
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Figur 1 illustrerar forskningsprocessen medan Figur 2 visar hur processen 
har ett recykliskt förlopp, med en hel grupp av hypotetiska teorier (de 
mörka pilarna) i två olika program som kontinuerligt, testas, analyseras 
och utvecklas i sina teoretiska modeller (de ljusa pilarna). 
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Programme 1
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Programme 2 

 

 
 
Figur 2: Realist regime ( Pawson, 2004 ) 

7.6 Interaktiv forskning 
Interaktiv forskning står för ett holistiskt paradigm, där teori och praktik 
ses som aspekter av en helhet, komplementära i gemensamt lärande och 
kritisk kunskaps utveckling. I Action Research and interactive Research 
skriver Aagaard och Svensson att en ” ny produktion av kunskap” håller på 
att utvecklas. Det relaterar inte i första hand till universitet, utan till ett 
växande intresse i andra delar av samhället, som företag, regeringar, regio-
ner, organisationer i de högt industrialiserade länderna. Det har medfört en 
problembaserad ansats, multidisciplinära perspektiv med interaktiva meto-
der som ger deltagarna möjlighet att påverka forskningsprocessen. Interak-
tiv forskning är under utveckling, den har sitt ursprung i aktionsforskning 
och relaterar till en modell för genomförande av forskning som benämns 
MODE II. Den modellen tydliggör skillnader gentemot traditionell forsk-
ning (MODE I) avseende syfte, ansvar, strategier och genomföran-
de(Aagard Nielsen). I litteraturen finns exempel på genomförande av inter-
aktiv forskning som i olika avseenden skiljer sig åt. Jag kommer inte 
närmare att beröra det utan utgår från mer övergripande principer. 

Interaktiv forskning har fokus på sammanhang med problem som är för 
komplexa för att kunna lösas av en aktör eller med ett perspektiv.  Därför 
är forskningsansatsen att problemen skall analyseras och förfinas i en in-
teraktiv process mellan praktiker i sammanhanget där problemen finns, 
och forskare. Man forskar med och inte på eller för något efterfrågat in-
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tresse. Det beskrivs som mer av ett perspektiv - ett speciellt sätt att förstå 
och ledsaga forskningen(Ellström, 2007). Interaktiv forskning har enligt 
Ellström ”a threefold task” där ingen uppgift skall vara underordnad den 
andra. Den innefattar 1) en vetenskaplig uppgift, vilket innebär långsiktig 
kritisk teoriutveckling, 2) en praktikorienterad uppgift, vilket i min forsk-
ning kan innebära förändrings- och innovationsaktiviteter rörande kompe-
tens i och former för lärande samt stöd till lärande. Slutligen innefattar det 
en 3) edukativ uppgift, vilket avser en ökad individuell och gemensam 
kunskap, kompetens och insikt hos dem som deltar i projektet. I Ellströms 
beskrivning inkluderas också samarbete och gemensamt lärande genom 
forskningsprocessen, inom ramen för gemensamt framtagna och ömsesi-
digt accepterade etiska ramar och tydligt fördelade roller samt användande 
av ett antal forskningsmetoder - kvalitativa och/eller kvantitativa – för da-
tainsamling och analys.   

För att skapa dessa förutsättningar läggs stor vikt vid kvaliteten i den miljö 
som skapas i och runt forskningsprocessen. Ambitionen att forska med in-
nebär att deltagarna ses som kapabla och intresserade av det som skall stu-
deras och aktivt bidrar till den gemensamma lärprocessen. Skapandet av 
tillit, ömsesidiga relationer samt ett öppet och tillåtande klimat har väsent-
lig betydelse för resultatet. I sammanhanget skall intresse konflikter vara 
förväntade, där såväl forskaren har rätt att kritiskt granska och använda 
material, som deltagarna har rätt att granska forskarens agerande. Genom 
att vara kritiska, visa på kontraster, ge motbilder, visa på nya perspektiv 
och problematisera vedertagna uppfattningar, skapas det ”dissensus” som 
är en viktig ambition för att nå vetenskaplig kvalitet(Svensson, 2003).  

Figur 3 illustrerar hur praktik och forskar sammanhangen samverkar i 
gemensamt lärande. Hur denna lärprocess startar, är beroende av vilken 
form av kunskap som är i fokus. Larsson (Larsson, 2006) betonar att det är 
fundamental hur forskningssamarbetet startar. 
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Figur 3: En modell för kunskapsutveckling genom interaktiv fors-
ning(Ellström, 2007). 

Den interaktiva forskningsprocessen börjar med en inledande fas där den 
övergripande forskningsfrågan formuleras och forskaren fördjupar sig teo-
retiskt i forskningsfältet, den interaktiva forskningsansatsen och möjliga 
metoder för datainsamling och analys. Aktuella praktikdomäner kontaktas, 
delar de intresse för den övergripande forskningsfrågan genomförs en 
gemensam fas för fördjupad förståelse, relationsbyggande, modifikation av 
forskningsfrågan och överenskommelser enligt ovan. Beroende på hur 
praktikdomänen är sammansatt utses en grupp av medforskare som har 
primärkontakten med forskargruppen. Fasen av data insamling kan alter-
neras med analysarbete där graden av delaktighet från praktiken kan varie-
ra, men också löpa parallellt med aktivt utvecklingsarbete relaterat till det 
lärande som sker i sammanhanget. I processen sker alltså ett alternerande 
mellan forskningsorienterande aktiviteter, kritisk reflektion, kunskapspro-
duktion och praktiskt orienterade aktiviteter. Inom forskningsuppgiften 
fördjupas och testas de teorier och koncept som är under utveckling i de 
olika aktiviteterna. Det mynnar ut i vetenskapliga artiklar, gemensamma 
dialogseminarier, dokumentation av deltagarnas erfarenhet och vetenskap-
liga seminarier. Som forskare är det viktigt att vara en stödjande partner 
för verksamhetens omsättning av vunnet lärande i förändringskoncept, 
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men det är verksamhetsföreträdare som bär ansvaret i praktikens uppgift. 
Forskarens primära och viktigaste uppdrag är forskningen. 

Jämförelse mellan Interaktiv Forskning och Realist Evaluation 

Tabell 1: Jämförelse mellan Interaktiv Forskning och Realist Evaluation 
som bygger på refererad litteratur  

 Interaktiv Forskning Realist Evaluation 

Grundläggande 
forsknings ansats 

Ett holistiskt paradigm, där 
praktik och teori ses som 
aspekter av en helhet, 
komplementära i ett 
gemensamt lärande och 
kritisk kunskaps utveck-
ling. 

En ”logik för efterforsk-
ningar” som genererar di-
stinkta forskningsstrategier 
och design. 

Ansatsens karaktär Öppen, principiellt induk-
tiv. 

Studerar öppna system 
med strukturella ramar. 
Hypotesdriven, framförallt 
deduktiv. 

Uppdrag Vetenskaplig utveckling, 
praktikorienterad utveck-
ling, gemensamt lärande i 
interaktivitet. 

Vetenskaplig teoribildning 
om sociala programs verk-
ningar, sedan spridning av 
koncept för att förbättra 
programmet. 

Styrande meka-
nismer 

Problem baserad i kom-
plexa multidisciplinära 
sammanhang. 

Sökande efter teorier för 
kausalitet i sociala pro-
gram. 

Aktörer Forskare och praktiker i 
välutvecklat samarbete 

Forskare och ”policy ma-
kers” 

Relationer Uttalat relationsorienterad, 
med jämställda relationer, 
uttalade etiska ramar och 
delaktighet i analyser för 
att generera ett bra sam-
manhang för genomföran-
det.  

Hierarkisk, uppgiftsorien-
terad, stödjande hållning 
nämns. Praktikens medar-
betare kan vara resurs i 
hypotesfasen och görs del-
aktiga i den cykliskt åter-
kommande processen. 



 

102 

 Interaktiv Forskning Realist Evaluation 

Forskarrollen Kräver ett medvetet och 
kompetent agerande för att 
kombinera närhet med kri-
tisk granskning och stöd-
jande hållning utan att 
fångas av utvecklingspro-
cessen. 

Avgränsad och tydlig med 
distans till praktiken. 

Forskningsfrågan Är initialt preliminär och 
förfinas i processen till-
sammans med praktikerna. 

Är specifik och kopplas till 
en omfattande initial hypo-
tesutveckling om underlig-
gande teoretiska förklar-
ingar. 

Metoder för data 
insamling och ana-
lys 

Med fördel ett flertal me-
toder kvantitativa och/eller 
kvalitativa. 

Kvalitativa och/eller kvan-
titativa metoder anpassade 
efter sammanhang och 
teoribildningar samt analy-
ser av dessa. 

Vetenskaplig kvali-
tet 

I data insamling och analys 
använda ett flertal etable-
rade metoder.  

Forskarens kapacitet att 
systematiskt och flexibelt 
skifta mellan sina roller i 
och med praktiken och i 
forskningssammanhanget. 

Grunderna är hämtade från 
metodologi inom naturve-
tenskaplig forskning över-
satt till en värld av policies 
och sociala system. R.E. 
utmanar teorier och de 
begränsade möjligheter till 
generaliseringar som finns 
inom kvalitativ forskning. 

7.7 Diskussion i relation till 
forskningsprogrammet Bridging the Gaps 

Både interaktiv forskning och realist evaluation har sina forskningsarenor i 
mänskliga system. Medan R.E. har en explicit hypotes prövande ansats i 
ett hierarkiskt forskningsparadigm, utgår interaktiv forskning från ett holis-
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tiskt paradigm, med det gemensamma lärandet mellan praktiker och fors-
kare som en avgörande kraft för forskningsprocessen. 

För att kombinera interaktiv forskning med realist evaluation i hela forsk-
ningsprocessen förutsätter det för det första att den aktuella forskningsfrå-
gan efterfrågar kausalitet. Det kan vara aktuellt för en del frågeställningar 
inom Bridging the Gaps där utvecklingsinsatser (sociala program) har lett 
till märkbara förändringar i flera praktikdomäner och man vill söka teori-
erna bakom. Det skulle kunna vara aktuellt inom ECLS om målet i mitt 
projekt hade varit att ”enbart” identifiera och följa praktikdomänernas age-
rande för patientresultat, system fungerande och kontinuerlig kompetens-
utveckling.  

En kombination av interaktiv forskning och realist evaluation, bör kräva att 
representanter från praktiken deltar i hypotesfasen enligt R.E. modell och 
identifierar faktorer för kontext (C), mekanismer (M), resultat (O) och de 
mönster konfigurationer (CMOC) de kan bilda tillsammans. Det skulle 
vara tidskrävande för i övrigt belastade praktiker, då det innebär både att 
lära sig ett inte helt enkelt förfarande och sedan delta i genomförandet.  
Sannolikt skulle ett sådant fokus för interaktivitet generera fler och vidare 
hypoteser än om det genomförs på föreslaget sätt. Här kan jag tänka mig 
att en utveckling av R.E. enlig förhållningssätt och strategier i interaktiv 
forskning skulle öka kvaliteten i hypotesbildningsfasen. Det skulle också 
initiera gemensamma lärprocesser för praktiker och forskare. Då hela 
forskningsprocessen blir mer fokuserad på bakomliggande teorier för det 
som genomförs, har jag svårt att avgöra om det direkt kan få några impli-
kationer till förändringsprocesser i praktiken. Snarare kanske de medfors-
kande praktikerna kan ha svårt för att avgränsa sig mot forskarrollen?  

Bridging the Gaps har som målsättning att identifiera och validera design 
principer för en högfungerande och hållbar Hälso- och sjukvård(Vinnvård, 
2007). Med anledning av detta planeras tre faser. I. Dokumentation av hi-
storiska och pågående insatser samt utveckling av testbara designprinciper; 
II. Experiment i realtid med olika design principer; och III. Validering av 
designprinciperna samt spridning av kunskap internt i Landstinget i Jönkö-
pings län och externt i Hälso- och sjukvård. Fig 4 
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EMPIRICAL TESTBED
7 practice domains 

THEORETICAL FOCI 
4 theoretical arenas 

YEAR 1                           YEAR 2                              YEAR 3                 

Experimenting 
Reformulating 
design principles 
Theoretical work 

Validating 
Communicating 
internally/  
externally 

Documenting 
Formulating 
design principles 
Theoretical work 

Figur 4: Överlappande faser i forskningsprogrammet (Vinnvård, 2007) 

Inom ramen för dessa tre faser skulle den interaktiv forskningsansats, i 
några av avhandlingsarbetena kunna stärkas av ett komplement med logi-
ken i R.E. De två första faserna skulle då bygga på gemensamt innovativ 
lärande mellan forskare och praktiker, konceptutveckling med testning i 
praktiken och teoretisk utveckling. Den innovativa logiken skulle vara 
dominerande, interaktiv forskning(Ellström, 2008). I fas 3 skulle man se-
dan sprida framtagna koncept till ytterligare praktikdomäner. Logiken 
inom R.E. skulle då vara användbar vid validering av resultaten och syn-
liggörandet av teorierna bakom koncepten. Dessutom skulle en första 
spridning innebära en förfining av teorier och ökad reabilitet. 

Svensson anser (Svensson, 2002) att riskerna med Mode II forskning är att 
”den blir kortsiktig, instrumentell, okritisk, hamnar utanför akademin och 
få dålig legitimitet”. Det riskerar att bli en uppdragsforskning, där kritisk 
granskning och öppenhet försvåras.” Han förslag är att interaktiv forskning 
skulle utgöra en ny form – ett Mode III.  Kännetecknen för det skulle bland 
annat vara att förena forskning med utveckling, med bevarade åtskillnader 
i roller mellan forskare och praktiker, med höga krav på kvalitet och vali-
ditet och en intensiv och djärv metodutveckling (Svensson, 2002). Kan R.E. 
vara ett bidrag för att nå dessa mål? 

En stor grupp av aktörer inom hälso- och sjukvård, har sin vetenskapliga 
tillhörighet och referensramar förankrade i en positivistisk epistemologi. 
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De vetenskapliga tidskrifterna som tillhör den sfären har betydande influ-
enser på vad som betraktas som vetenskapligt relevant i Hälso- och sjuk-
vård. Publikationer av vetenskapliga arbeten som rör kliniska kvalitets och 
förbättringsarbeten har utvecklat en modifierad modell för vetenskapliga 
artiklar där bland annat det kontext som utvecklingsarbetet genomförs i 
beskrivs väl. (Batalden, 2005) Det överensstämmer till viss del med R.E;s 
grundläggande frågeställning: Vad fungerar för vem, under vilka omstän-
digheter och i vilka avseende, och hur ? Söderström säger att det är av vikt 
hur man agerar i relation till praktikens logik som (Söderström, 2008, 
Huzzard, 2001) Det skulle innebära att finns det efterfrågan på kausalitet 
kan det vara en fördel att i någon fas tillämpa metoder som R.E. Då kan 
uppmärksamhet och spridning bland aktörer i praktiken och möjligheten 
till publicering i större medicinska tidskrifterna underlättas. Frågan är om 
R.E. kan vara en brobyggare mellan t.ex. “the science of medicine and the 
science of medicine practice”? 

7.8 Interaktiv Forskning och Realist Evaluation 
i det aktuella forskningsprojektet 

Att studera lärande och stöd till lärande i ett kliniskt mikrosystem i aktion i 
dagligt arbete innebär ett komplext sammanhang med olika aktörer och 
olika former av mötesplatser. Även om man i mikrosystemet har byggt upp 
erfarenhet av systematiskt förbättringsarbete är det inte säkert att man rela-
terar det som sker i sammanhanget till lärande eller generaliserar lär stöd-
jande ageranden (förbättringsmetoder) till andra situationer. Det som talar 
för att så kan vara fallet är att den pedagogiska diskursen förefaller att vara 
tyst i hälso- och sjukvårdens arbete (Hult, 2009).  

Blooms kognitiva taxonomi beskriver hur kompetens värderas från förstå-
else stegvis till en utvecklad kreativ förmåga (Andersson, 2001), se bilaga 
1. Har vårdpersonal inte använt begrepp rörande lärande i relation till de 
dagliga aktiviteterna, inklusive utvecklingsarbete, anser jag det inte rele-
vant eller etiskt rätt att inleda en studie med att söka kausalitet omkring 
processer för lärande och stöd till lärande. De utvecklingsinsatser som ge-
nomförts har i regel haft syften som; bättre patientresultat, säkerhet och 
hushållning med resurser.  Mot bakgrund av detta anser jag det väsentligt 
att i en interaktiv forskningsansats öppet och tillsammans med praktikerna 



 

106 

utveckla frågeställningarna omkring lärande och stöd till lärande, ta ställ-
ning till hur det skall studeras och följa hur praktikerna omsätter vunna 
kunskaper till förbättrande åtgärder såväl för patienter, som för professio-
nella och studenter.  
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Figur 5. Utkast till interaktiv forskningsdesign med avslutande hypotes-
prövande fas enligt R.E. 

Den interaktiva forskningsansatsen skapar förutsättningar för gemensamt 
lärande mellan praktiker och forskare. Det kan omsättas i innovativa ut-
vecklingsaktiviteter på praktikens initiativ och ge data för forskarna. I 
ovanstående figur finns ett utkast till forsknings design.(fig. 5) Det illustre-
ras med två forskningsdomäner som deltar i forskningsprojektet parallellt 
men förskjutet. Resultat från den första praktikdomänen influerar genom-
förandet i den andra och den sammantagna analysen utgör resultat. Däref-
ter kan det totala resultatet ligga till grund för interventioner vid ytterligare 
några praktikdomäner. Hypoteser för vad som har betydelse för resultaten 
av interventionerna skulle kunna utvärderas enligt R.E. 
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7.9 Min erfarenhet från arbetet med detta paper 
i de sammanhang jag befinner mig i 

Interaktiv forskning har attraherat mig alltsedan jag kom i kontakt med 
dess teorier och företrädare. Jag tror att både min bakgrund från barn- och 
ungdomspsykiatriskt arbete och utvecklingsledarskap bidrar till det. För-
hoppningsvis underlättar det också möjligheterna mig att genomföra inter-
aktiv forskning på ett relevant sätt. Som nybörjare inom forskning var det 
en utmaning att på kort tid samtidigt fördjupa mig i teorierna inom interak-
tiv forskning och realist evaluation. När livet dessutom kom emellan med 
sjukdom och död i äldre generationen, fick jobbets ställas åt sidan och det-
ta arbete begränsas. Jag valde att till slutseminariet lämna in ett mycket 
prematurt paper. I efterhand undrar jag vad det gav för intryck. Kan man 
exponera hur det ser ut på ”skrivbordet” mitt i sin pågående arbetsprocess?  

Vi skall utveckla en forskarskola som bygger på samarbete mellan dokto-
rander, handledare, medforskare från praktiken och utvecklingsledare. Att 
då lägga grunden i ett prestigelöst förhållningssätt, vara varandras kritiska 
vänner, underlätta och lära av varandra, är inte det också att bygga interak-
tivet!  For mig blev både examinations seminarie och seminariet vi hade i 
subgruppen gott stöd för fullföljandet av detta paper.  

7.10 Referenser 
Aagard Nielsen, K., & Svensson, L. (2006). (Eds.)  A framework of the book. 
Chap. 1 Action Research and Interactive Research. Beyondpractice and theory. 
Maastricht: Shaker publishing 

Anderson LW, Krathwohl DR, Airasian PW, Bloom BS. (2001). A taxonomy for 
learning, teaching, and assessing: a revision of Bloom's taxonomy of educational 
objectives. New York: Longman; 302 p. 

Batalden, P., Davidoff, F. (2007). What is "quality improvement" and how can it 
transform healthcare ? Quality and Safety in Health Care 16:2-3. 

Batalden, P., Davidoff, F., (2005) Toward stronger evidence on quality improve-
ment. Draft publication guidelines: the beginning of a consensus project Qual. 



 

108 

Saf. Health Care2005;14;319-325., updated information and service can be found 
at ; http://qhc.bmjjournals.com/cgi/content/full/14/5/319. 

Clark, A. et. al. (2007). A critical realist approach to understand and evaluating 
heart health programmes. An Interdisciplinary Journal for Social Study of Health, 
Illness and Medicine. Vol. 11(4) 513-539.  

Cronenwett, L., et.al. (2007). Quality and safety education for nurses. Nursing 
outlook. Vol. 55 Numb. 3. 

D’Amour D., Oandasan I.  (2005). Interprofessionality as the field of interprofes-
sional practice and interprofessional education: An emerging concept Journal of 
Interprofessional Care, Supplement 1: 8 – 20 
 

Ellström, P-E. (2007). Knowledge creation through interactive research: a learn-
ing perspective. Paper presented at the HSS 07 Conference (Universities and Soci-
ety in collaboration) Jönköping University May 8-11 2007. 

Ellström P-E.(2008, Sept). Interaktiv forskning. Lecture in the PhD course Inter-
active research. Jönköping. 

Headrick, L., Exemplary Care and Learning Sites R&D Project Report (August 
31, 2008). INSTITUTE FOR HEALTHCARE IMPROVEMENT http://www.ihi.us  

 

Hult H., Lindblad M., Fridh,Lindh A., Thörne K. (under publ. 2009). Pedagogical 
processes in healthcare- a study of pedagogic work with patients and next of kin.. 
 

Huzzard T., Östergren K., ( 2001).När logiker kolliderar- lärande och strategiska 
dilemman i heterogena organisationer. Chapt. 9. Lärdilemman i arbetslivet. Stu-
dentlitteratur.  

Nelson, E., Batalden, P., Godfrey M. (2007). Quality by Design. A Clinical Mi-
crosystem Approach.Jossey-Bass, San Francisco US.  

Larsson, A-C. (2006). (Eds.) Interactive Research Methods and conditions for 
joint analysis. Chap. 9 Action Research and Interactive Research. Beyondpractice 
and theory. Maastricht: Shaker publishing 

Nelson, E., Batalden, P., Godfrey, M., (2007). Quality by design. A clinical Mi-
crosystem Approach. Jossey-Bass, San Francisco US Chapt. 1 s.7 



 109

Pawson R., Tilley N. (1997). A history of Evaluation in 28½ Pages. Realistic 
Evaluation. Sage Publications. London. 

Pawson, R., Tilley, N.(2004) Realist Evaluation Magneta Book Chapt 3 What 
Theories Drives Policy. 

Svensson, L., (2002). Regional Universities. I Svensson, L., Brulin, G.,Ellström, 
P‐E., & Widegren, Ö. (Red) Interaktiv forskning – för utveckling av teori och 
praktik. Stockholm: Arbetslivsinstitutet 2002.  

Söderström (2008 Nov.). Subgruppseminarium inom forskningsprogrammet Brid-
ging the Gaps.  

Thor, J., (2207). Getting Go on Getting Better; How is Systematic Quality Im-
provement Established in a Helth Care Organisation.Implications for change Man-
agement. Theori and Practice Thesis Karoliska Institutet Stockholm. 

Vinnvård  (2007). Landstinget i Jönköpings länBridging the Gaps., application No 
A2007037.http://www.vinnvard.se/ 



 

110 

 



 111

8 The role of interactive and action 
research in developing and  
improvement oriented projects 

Joel Hedegaard 

8.1 Introduction 
The following text is constructed before I have had the opportunity to get 
any real experience regarding interactive and/or action research. So in oth-
er words the content in this paper is about my critical presuppositions 
about the research approaches.  

Before I start discussing the subject some basic positions needs to be clari-
fied. Aagaard Nielsen & Svensson (2006) refers to interactive and action 
research as being similar and they don’t make any large distinction be-
tween them. Both of them has the aim to gain or produce shared and joint 
knowledge between the public community and the academic community 
and the two approaches are seen as a sort of antithesis to the traditional 
form of academic research where there are an apparent distinction between 
the researcher and the participants of the research. I will continuously dis-
cuss topics referring to the approaches and their point of departure towards 
research and developing/improvement projects and therefore I believe it’s 
fruitful to plaiting the two together and for this purpose overlook the dif-
ferences between them. Secondly I will continually pass on interactive and 
action research as approaches rather than methods given the fact that there 
aren’t any specific predetermined methods for collecting data advocated 
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within the research paradigm of interactive/action research (even though 
qualitative methods is overrepresented in the approaches) (Ibid). 

8.2 Topic and errand 
The research I’m engaged in is centered on learning and intersectionality 
in health care. Intersectionality is a concept or a analytical tool focusing on 
variations of discursive and institutionally constructed social positions (for 
example gender, ethnicity, race, class, sexuality, age/generation, national-
ity, disability and so on) that co-exist and include or exclude individuals 
based on their affiliation with these social positions (Lykke, 2005). When 
looking at Eva Amundsdotter’s chapter (11) (2006) in Aagaard Nielsen & 
Svensson’s (2006) book it becomes quite clear that both the interactive and 
action approach fits very well with the concept in question: “A central is-
sue is to critically examine how and what knowledge is produced and to 
try to interrupt silencing mechanisms in order to gain access to one’s own 
voice” (p.277). 

In this chapter I will critically examine the interactive and action research 
approaches themselves in relation to them being used in research and de-
veloping/improvement projects concerning intersectionality and other sim-
ilar concepts. What can the approaches contribute with? Do they have val-
ues of their own regardless of the actual researching content and its 
consequences? I don’t have any ambition (or insight for that matter) to 
present any real answers to those question, rather I will try to maneuver 
my, at this point, ambivalent view on the research approaches and in doing 
so raising even more questions. The interest/ambivalence was raised when 
I read literature on the subject of matter and paid special attention to the 
presented motives for using these approaches, the way they were intro-
duced and also the kind of words or concepts that was used describing 
them.  
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8.3 Descriptions of the approaches  
There is most likely a wide variety of motives for undertaking interactive 
and action research but one fairly collected perception that brings them all 
together is the conception that an extended involvement of the participants 
is profitable and therefore desirable. For instance the participants is often 
referred to as some sort of co-researchers instead of “only” practitioners 
(Aagaard Nielsen & Svensson, 2006; Larsson, 2006). When looking at the 
description and content of the approaches they are called “democratic so-
cial science” or “knowledge creation based on democratic values” (Aa-
gaard Nielsen & Steen Nielsen, 2006) and Westlander (2006) traces the 
ideas of action research back to Kurt Lewin and his mission of social jus-
tice while others connects the approach to Paulo Freire’s thoughts on mo-
bilization and emancipation of the oppressed (Morrell, 2006). Payne (in 
Battle, Bennett, & Lemelle JR, 2006) empathizes that the cause for partici-
patory action research is rather noble: “The logic behind including mem-
bers of the population of interest throughout every phase of the research 
project is motivated by a genuine desire to be as fair as possible to the 
framing of the standpoint, lived experience or worldview of a particular 
marginalized group” (p. 271). Higham (2001) and Larsson (2007) states 
that the method is highly compatible with projects aiming to empowering 
people and Ellström (2007) argues for the participatory research ap-
proaches suitable roles in the third task, bridging gaps between academia 
and society and at the same time equalize the power between the partici-
pants (including the “original” researcher) within the research project. 

Thus the approaches is not seldom explicitly combined with certain con-
cepts that spontaneously spread some positive glance around them like 
democracy, justice, equality, participation, empowerment and thereby also 
intersectionality implicitly. These concepts are mentioned in the descrip-
tion of the approaches as if the approaches themselves are democratic, just, 
equal and so on. The focus consequently ends up on the intention and the 
method for undertaking the research and data collection. To be aligned 
with concepts like these entails responsibility so if there should be some 
credibility left after the heavily decontextualizations of the concepts I feel 
that there is a need to look at the consequences of the interventions as well 
and not only on the intentions. Regarding the other way around, only fo-
cusing on the outcomes, there is an indisputable consensus that this entails 
voluminous ethical difficulties. Forsman (1997) mentions the concentra-
tion camps, the Vipeholm study, the Tuskegee study and Milgrams ex-
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periments as examples of research that has been conducted using dreadful 
and shocking methods but that nevertheless gave some interesting and im-
portant scientific results that has been and still is being used and further 
examined throughout both the scientific and the public community. How 
can research that to a large extent only focuses on the method and data col-
lection be considered? Although the consequences of the one dimensional 
focus in this respect hardly will be as horrifying as the examples Forsman 
mentioned above, there is a risk that the research or developing and im-
provement projects aiming at, in some way or another, contributing to one 
or some of the praiseworthy objectives, will be given automatic and un-
critical legitimacy even though the result of the interventions may very 
well be increased injustices6.  

So why is an segregation between the methods and the outcomes being 
advocated within the interactive and action research field? One potential 
answer might be the separation between the original researcher and his or 
hers co-researcher on the grounds of their different responsibilities. The 
original researchers responsibility lies with the academic community while 
the co-researchers is being accountable for the actual change, for the de-
veloping and improving aspects of the project7. The difference in responsi-
bilities can lead to that the two different groups have diverse focus and 
interest, the original researchers on the method and data collection and the 
co-researches on the outcome of the research and developing/improvement 
project. In this matter the aims will differ as well, the original researchers 
has more of an intermediate aim where the design and arrangement of the 
developing/improvement project is the goal, whereas the co-researchers 
has an final aim where the implementation of the developing/improvement 
interventions becomes the goal. When only focusing on the method and 

                                                      
6 Examples of areas where research and developing/improvement projects has counteracted 
the intended aim will be given later on in this chapter. 
7 In this respect there are some differences between the two approaches. Aagaard Nielsen & 
Svensson (2006) describes the two approaches as undertaking research for (action) and with 
(interactive). The action research can be understood as being more involved in the actual 
changing, developing and improvement phase, while the interactive approach is more strict-
ly research driven. Nevertheless the action approach, like all other research approaches, has 
a responsibility towards the academical field and the success depends first and foremost on 
whether or not the research contributes to the scientific community and not on the actual 
change, development and improvement of the environment in which the research is being 
conducted.    
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data collection, the selection of co-researcher becomes crucial in order to 
truly contribute to equality, democratic development and so on. Who is 
being preferred as co-researchers, the ones with the biggest need for 
change, democratic development and equality (not seldom the ones who 
are furthest down in the hierarchy) or the ones who is considered as being 
some sort of gatekeepers to the researching environment and as being able 
to contribute the most (not seldom people that are considerably higher up 
in the hierarchy)? Is there any ethical considerations that could/should be 
made or taken into account if/when the latter is chosen?  

In my opinion the bare usage of an approach associated with certain popu-
listic words cannot and should not be the decider on whether or not a re-
search project is democratic, just or equal. A critically examination of how 
the research is undertaken and which participants that are involved and 
also how they are involved is eligible. Morrell (2006) urges for a ramifica-
tion of the approaches and states that the most important task now, after 
the initial obtaining of the role as the traditional academic research oppo-
site pole (where the usage of the positive/populistic concepts can play an 
important role), is to focus on the degree of participation.  

8.4 Potential and alternative motives for using 
certain concepts connected with the 
approaches 

Why is it that these concepts continuously is being mentioned and con-
nected to the approaches? Besides making the obvious scientific and aca-
demic standpoint away from the traditional research paradigm, there may 
be several other motives behind the usage of the concepts mentioned 
above. I will initially focusing on only one of the previous mentioned con-
cepts, empowerment, because of the content of the concept makes it a sort 
of representative for the others. An empowering process strive to transform 
powerlessness to power incorporation  (Bing, 2003) and it forms a contrast 
to subordination and paternalism and thereby it is closely linked to other 
concepts like participation and democracy (Forsberg & Starrin, 1997). Be-
ing that admirable as it is, there is an populistic aura surrounding the con-
cept and to be associated with the content of the concept is highly strived 
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for (Forsberg & Starrin, 1997; Houston & Cowley, 2002). One potential 
consequence of this linguistic populism it that the original radical content 
is lost when the concept is decontextualized and used in a wide variety of 
context with many different meanings ascribed to it (Forsberg & Starrin, 
1997).  

In the health sector the usage of empowerment serves, according to Powers 
(2003), three purposes. Firstly it makes it possible for different disciplines 
within the health sector to relocate focus from oppression and paternalism 
to individual choices on the basis of predetermined alternatives (the health 
sector together with different public authorities still has the preferential 
right when it comes to defining health and illness and so on). Secondly, 
different health disciplines get the possibility to put the burden of debt on 
the individual if the interventions fails as a result of that the individual 
didn’t make the decisions he or she should have made. So even though the 
health sector still is in control just as before there has been a shift regard-
ing the responsibility leaving the individual/patient more accountable for 
their health than before. Thirdly the use of empowerment means that pa-
tients believe that they are in control over their own health in accordance 
with their rights, instead of in fact being governed and depending. The mo-
tive behind the usage of empowerment is to create an illusion of potential 
options but in reality the control and paternalism has only changed its 
shape (Ibid).  

Even though the authors above only referred to and problemized empo-
werment, concepts like democracy, justice, equality and participation have 
some fundamental similarities with empowerment. These concepts can just 
as empowerment, be considered as bearers of positive and desirable mea-
ning. Judging by the literature I’ve read most, if not all of the projects of 
interactive and action research, do focus on some sort of societal alteration 
or adjustment or as Morrell formulates it: “Designating one’s project as an 
action research project is to make a political statement” (2006, p. 6). One 
question I believe is important to ascertain is whether the concepts is con-
sidered as means or as ends, if they are tools for reaching other goals or if 
they are goals in themselves. To turn back to empowerment Friedmann 
(1992) has detect three forms of power that follows empowerment; social 
power that gives access to information, knowledge and skills and also to 
social organizations and economic resources. The other form is the politi-
cal power that concerns the individual's decision-making and the possibil-
ity for him or her to make important decisions and finally, the psychologi-
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cal power, something that can be described as the individual's feeling of 
possessing power, a feeling that is closely related to self-confidence. The 
three forms of power constitutes the empowered individuals’ act of space 
and freedom and when empowerment is considered as a goal the empow-
ered individual has the opportunity to exercise the power at hand as a free 
man or woman. A truly empowered individual is a free human being, free 
to define him or herself and free to create an own life (Freire, 1972). But 
when empowerment is seen as a mean there is a restriction of the power 
due to the ascription of meaning that follows the empowering process. It’s 
first and foremost the political power that is weakened due to that the indi-
vidual's decision-making is governed in order to force a desired behavior. 
For instance within the health sector different public authorities (for exam-
ple WHO, The National Institute of Public Health and National Board of 
Health and Welfare) upholds that governing position and thereby has the 
power to ascribe meaning by explicitly define what is health and what is 
not health and implicitly desirable behavior and not desirable behavior. 
Thus our values, attitudes and feelings are influenced by the governing 
authorities and that hardly constitutes incorporated power.  

The reasoning and questions above is analogous to Powers (2003) earlier a 
conspiratorial one and the motives for using the concept/concepts is de-
scribed as being everything but noble. One potential none conspiratorial 
and highly practical theory why certain concepts is reproduced within the 
approaches is that there are limitations of words describing the intentions 
of the research and developing projects wherein the approaches serves. 
However as Forsberg & Starrin pointed out (1997) there is a risk that 
comes with the overuse and decontextualization of a concept. Is it the same 
concept after it has been transferred from one context to another or does 
the concept become an entire new phenomenon? Is it a confusion of ideas? 
And last but not least can the approaches live up to the high expectation 
that comes with being associated with these concepts?   

8.5 Investigating interactive and action 
research 

When it comes to issues of gender and intersectionality one of the funda-
mental tasks is to make the invisible visible or to use Amundsdotter’s 
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(2006) words “to interrupt and reveal mechanism that create and maintain 
gendered power asymmetries” (p. 277). These mechanisms are working 
below the surface and we are often unaware of them at least on a conscious 
level (Davies, 2003; Johannisson, 1994). So how do these mechanisms 
become visible to the participants/co-researcher in the research project? 
And who among them has and ought to have the preferential right to inter-
pret the discriminatory mechanisms? Regarding the first question 
Amundsdotter (2006) single out participation and personal experience as 
the two most important tools in order to gain the necessary access to these 
underlying mechanisms. When it comes to interpreting the solution is con-
sidered to be some sort of researcher/practitioner-continuum where the 
participants move back and forth in the continuum, sometimes being the 
(co)researcher and other times the practitioner. From the participants point 
of view, is it enough to now and then be assign the right to have the possi-
bility to exercise influence? An act like this is an act of false generosity 
seeing that real influence cannot be given, it has to be conquered. The rea-
son for the granted influence must not be benevolence or kindness, it has 
to come from internally and experienced need rather than externally con-
structed need (Freire, 1972). The oppressed shall together steer and control 
their own struggle and jointly develop strategies intended to work in the 
emancipating process creating cultural transformation rather than social 
adjustment. It’s not any outsiders’ task to turn to the oppressed in order to 
serve as a sort of guide for them. True development and emancipation can 
only be achieved along with someone, never for someone (Freire & Faun-
dez, 1989). 

Freire’s revolutionary standpoint and view on social change and transfor-
mation is perhaps old-fashioned and utopian. His pedagogy and philoso-
phy was developed in a time when many countries were influenced by 
strong left-wing (including Brazil, Freire’s home country) currents and 
during that time there were societal conditions for collective movements, 
movements with a core of shared political vision such as the cultural revo-
lutions in China and large parts of the western world, the student revolu-
tion in France which were followed by similar revolutions in Europe and 
USA, the civil rights movement in America and the struggle against 
Apartheid in South Africa (Elbaum, 2002; McWilliams & Miller, 2000). 
Movements like these require homogenous class identities and a public 
conflict centre, something that no longer exists. Over the two last decades 
collective consensus, has been replaced by individual rights where per-
sonal choices and self determination has become slogans (Rothstein, 
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2002). Today the collective act is only meaningful for the individual if it 
directly corresponds with personal needs (Melucci, 1991). With so differ-
ent historical and sociocultural conditions the whole foundation for social 
change and transformation (or perhaps adjustments) is being exchanged. 
While the past struggles where efforts that reconciled people and the 
movements was distinguished by a very strong collective identity and a 
common area of interest, the battles of today tends to be fought by people 
that lacks an unambiguous group identity.  

Therefore the whole top-down bottom-up discussion with its societal, cul-
tural and structural focus can advantageously be replaced by the more in-
dividual perspective of the lifeworld. Elle (2006) advocates that switch and 
in his retrospective contemplations about his engagement in a action re-
search project he paints a picture of the problems that comes with the real-
ity crash between a intentional theoretical utopian conflict or subversive 
oriented perspective and a practical consensus or adjustment oriented 
alignment. Elle states that it’s too much of a responsibility for the research 
approach to take on the massive task of being involved in the subversion of 
societal and structural injustices from an expressed grass root perspective 
and therefore he urges for a mix of participants in interactive and action 
research projects. Even though the objective is equality and there are a cer-
tain targeted exposed or vulnerable group, transdiciplinarity is desired in 
order to build a sustainable development (Ibid). This change of focus tends 
to lead to yet another modification, from subcultural interventions to more 
of countercultural ones and this change can obstruct the transformation and 
instead “only” contribute to societal adjustments.  

When including a more varying collection of participants the risk tends to 
increase for the conclusive result to be something different from the inten-
tional. I have had a hard time trying to find any external evaluations of in-
teractive and action research projects but I found one with quite interesting 
results. The participants was constituted of students and lecturers and there 
were significant differences in opinions between the students and lecturers 
whether the project was successful or not (Basiri, Yadegarynia, Mortazavi, 
& Valae, 2001). The evaluators didn’t reason about why the experiences 
differed and one single example isn’t enough but perhaps this can put a 
finger on some of the problems that comes with applying an all-embracing 
concept in a context that is constituted of diversity and complexity. To fur-
ther shed some light on the problems at hand, I will return to and use ex-
amples from two other areas; intersectionality and the health sector. The 
birth of intersectionality came from when different intervention carried out 
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during the 1960’s with the aim of even out injustices between the sexes, 
tended to increase the injustice between different subgroups of women. 
The same general interventions was addressed to women without taking 
into consideration that there perhaps where different possibilities for dif-
ferent women to incorporate the interventions depending on their associa-
tion with other social groups and positions (Lykke, 2005). The health sec-
tor has had numerous cases where projects counteracted the intended aim, 
resulting in increased segments instead of equality and justice. In this dis-
course there has been a tradition of trying to maximize the total sum of 
welfare in society (utilitarianism) without considering how the distribution 
actually ends up (SOU, 2000). That was one of the reasons why a new 
public health policy was adopted in 2003, with support from the govern-
ment, which focused on the health related injustices. This policy includes 
eleven public health goals who now serve as guidelines for the public 
health work in Sweden. The first goal concerns participation and influence 
in society and certain groups are targeted as being of “special interest” for 
future interventions (Ågren, 2003).  

Propagating for segregated research and developing/improvement projects 
feels rather strange. But on the other hand I believe that the internal power 
structures, the discriminatory mechanisms that is connected to the affilia-
tion with different social subgroups within an interdisciplinary or mixed 
group of participants, might contribute to that some of the participants gets 
the preferential rights at the expense of others. I hope I’m wrong and dur-
ing the next couple of years I will hopefully have an answer to that and 
some of the other ambivalent question I raised in this little script. Maybe 
I’ll end up where Elle did with a more nuanced view? Returning to the 
concepts, I don’t question the role of the public authorities but I do 
wonder whether or not some of the concepts that have its origin in contexts 
diametrically different from the ones their being used in today really are 
suitable concepts. How can radical concepts, associated with revolutionar-
ies be used within the health context where obedience and adaptation is 
considered as desirable actions? How can a subversive term such as em-
powerment be used in a context that only strives for a moderate and occa-
sional amount of participation? 
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9 Better care for patients with  
inflammatory bowel disease  
-An interactive approach 

Martin Rejler 

9.1 Aim of this paper 
The paper aims to discuss an interactive research approach from the fun-
damental prerequisites for all research as quoted by Malterud- critical re-
flection, validity, reliability and originality mirrored with an example from 
inflammatory bowel disease. 

9.2 Introduction 
What is scientific knowledge?, Malterud asks in her book “Qualitative me-
thods in medical research”[1]. She stresses four prerequisites for all kind 
of research, irrespective of whether it is characterised as quantitative or 
qualitative. The prerequisites are critical reflection, validity, reliability and 
originality and they are the starting point for this paper. They are here de-
scribed, discussed and evaluated against interactive research. Before this a 
brief overview of the planned theses of the author is presented as a mirror 
to the context of the course paper. 
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9.3 Background 

The responsibility for patients with chronic diseases makes up an increas-
ing part of the health care systems in the developed world. With increasing 
medical and technical opportunities this care has become more complex. 
Modern healthcare does not reliably deliver “safe, timely, efficient, equita-
ble and patient-centred care” as stated by the Institute of Medicine in USA 
[2]. Even though extensive evidence based guidelines have been presented 
for many chronic diseases there is still a gap between the expected and the 
delivered health care as shown by McGlynn et al [3]. Their study reports a 
56% overall adherence to peer reviewed quality indicators and standard 
healthcare processes for acute as well as for chronic diseases. Striving for a 
more efficient health care requires key quality measures which are missing 
for many chronic diseases including inflammatory bowel disease (IBD).  

Inflammatory bowel disease (IBD)[4] is a chronic disease with the main 
sub-types Crohns disease (CD) and Ulcerative colitis (UC) with an onset in 
childhood or early adulthood. The incidence in Sweden is about 6 (CD) 
and 15 (UC) per 100000 inhabitants and the prevalence is 150 (CD) and 
300 (UC) cases per 100,000 [5] which is in line with other Western coun-
tries. Because of the early onset and the absence of curative treatment, the 
vast majority of patients require lifelong continuous health care contact, 
periodically compelling intensive outpatient contact and occasionally hos-
pitalisation. Within the field of IBD care there are well established thera-
peutic guidelines but there is a lack of agreement upon quality indicators. 
The need to develop care quality indicators for the management of CD is 
rated by American Gastroenterology Association, AGA, as one of top five  
priority areas within the care of digestive diseases [6].  

9.4 The place and context 
The insight of the need of continuous improvements within all parts of 
health care has spread and is today viewed as fundamental in the strategic 
planning for the future health care on a national level as well as on a re-
gional level . The County Council of Jönköping, CCJ [7], has for many 
years been deeply engaged in applying and developing innovative and sus-
tainable quality improvement work as described in the January issue of 
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Quality Management in Health Care” in 2007 [8]. The experiences gained 
from these efforts and its further development form the basis for an inter-
national research project “Bridging the gaps”[9] supported by the Vinn-
vård Foundation. The aim of “Bridging the Gaps” is to contribute to sus-
tainable and deep improvements in patient and population health. The 
research projects focus on exploring, understanding and bridging a number 
of gaps, between knowledge and practice; between professionals in the 
multi professional organisation and between different levels and groups in 
the healthcare system.  

9.5 The intervention/redesign for improvement 
in care 

The gastroenterology unit at the Highland Hospital in Eksjö is a population 
based unit responsible for the care of all IBD patients in a geographic area 
including approximately 110000 inhabitants. In 2000 the was great frustra-
tion over long waiting time, inadequate results, dissatisfied patients and an 
inability to meet patients’ needs organised as an traditional outpatient 
clinic. The situation inspired to a redesign of the outpatient unit to become 
more patient and clinical demand directed. The redesign included: 

• The unit agreed on a patient centred value base for their 
work: All care was to be offered on the right time, by the 
best professional on the most effective care level. The re-
lationship was based on a consultative relationship built on 
trust.  

• The idea of the organization was to be described as a mi-
cro system [10] as by Nelson et al.  

• A direct telephone line for patients to a specialised nurse, 
available during working hours was introduced. 

• Appointments were scheduled in accordance with calcu-
lated needs. Emergency appointments were available 
daily. 
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• Traditional follow ups of IBD patients with stable disease 
were for 50% of the patients replaced by an annual tele-
phone contact with a specialised nurse.  

• The redesign was monitored using clinical outcome meas-
ures reflecting four dimensions, clinical, functional, satis-
faction and economical, as described by Nelson et al the 
“Value compass” [11]. 

• Routine blood samples (clinical dimension) and a quality 
of life questionnaire (functional dimension) were followed 
yearly and collected in a computerised IBD registry to-
gether with basic information about the patients. 

• Access and waiting lists together with patient satisfaction 
were followed regularly (satisfaction dimension). 

• Ward utilisation, a proxy for the economical dimension, 
was registered over time (economic dimension). 

9.6 Overall aim of the redesign 
The overall aim was: 

• to explore and to more deeply understand the redesign and 
changed concepts of clinical practice for chronic disease 
in the case of patients with IBD. 

• to increase the understanding of the patient’s experience 
of their chronic disease 

• to increase the understanding of the patient’s perception of 
the design of clinical care in relation to their needs   

• to suggest and validate core quality indicators for IBD and 
to explore their usefulness in the improvement of the care 
of IBD. 
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9.7 Concepts, frameworks and methods 
The theses planned will describe and evaluate the redesign and intervene in 
the IBD unit at the Highland Hospital. In the work different concepts and 
methods are used  as the “Chronic Care Model, CCM” [12], “micro- meso- 
and macro systems [10]” model and the “Value compass” [11]. These 
methods  represent a descriptive and epidemiological approach used in 
connection to the science of improvement. To reach the goal of “better 
IBD care” phenomenological and content analysis methods [13] have also 
been added. The theories and methods mentioned have been incorporated 
into the overall approach of interactive research [14].   

9.8 Interactive research 
The knowledge about action research and interactive research in particular 
is not well known even within the scientific society. Often within the 
medical scientific society the double blind random control studies are an-
ticipated as the only way to firm scientific knowledge. But as Malterud 
writes “ Action research represents  a plausible alternative for the devel-
opment of scientific research and is probably especially appropriate for 
social and clinical research questions”[1]. Interactive research is to be seen 
more as a perspective on how to conduct research in the same way as when 
a hermeneutic or positivistic research approach is chosen. As mentioned 
before action research is still in the shadows of a positivist medical re-
search tradition but it is time to stress the benefits it offers curious re-
searchers.  It is anticipated to consist of two parts representing an “action” 
and a “change” part respectively with the goal of producing new knowl-
edge in an cooperation between the researcher and the participants.  
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To understand interactive research the perspectives of ontology and epis-
temology of action research are needed to bear in mind. Lewin [15] the 
first researcher to pose the term “action research” had an experience from 
what may be described as a positivistic objectification of individuals. He 
tracked an connection between this underlying objectification of people 
seen in  science work and the catastrophes of undemocratic forces in the 
pre-war world. This convinced Lewin that a reorientation towards more 
responsibility for people and employees was an important cure against au-
thoritarianism. The initial research by Lewin was within the field of racial 
prejudices. This tells us about the settings were the work grew from; the 
goal to find methods changing the daily life for disregarded Americans in 
the post-war society. Others have outlined this approach and Reader de-
fines it in later years as “the participative worldview”. For the action re-
searcher the ontology presented is most often shared but in the case of 
epistemology different views also obvious. 

Epistemology means theories and assumptions about knowledge creation. 
Shortly three main approaches important to action research are presented 
by Svensson et al [14]. The methodology of Lewin was institutionalised as 
in the tradition of social-technical analysis and expressed as “an experi-
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mental practise in which the researchers in cooperation with practitioners 
in organisations create development and solutions of problems”. Experi-
ments often ran out well but when the researchers left the site of study all 
went in to the old state again. From this they questioned whether the ex-
perimental practise was the best way to develop organisationally useful 
knowledge. In the pragmatic socio-technical tradition Pålshaugen and Gus-
tavsen [14] both argue that action researcher should concentrate on meth-
ods and the construction of arenas for dialogues and not on designing ex-
periments. The third approach and the favoured one by Svensson and 
Aagard authors of the book “Action research and interactive research- be-
yond practise and theory” put forward critical theory as a fruitful base for 
action research. Critical theory contrasts traditional theory where concepts 
and knowledge expressions avoids the unreachable as wishes and hopes. 
Critical theory should as Adorno put it express an understanding in the 
light of what it “should be”. It is not a new general theory but critical theo-
rists observe the contradictions in the socialisation in modern life. Critical 
theory understands the individual as an creation in the practical social and 
practical relations. Since self creation is problematic, experiences are to 
made from the different situations coming up. So the duty of the action 
researcher is to construct arenas and processes that enable people to make 
experiences and social learning.  

Interactive research is a method with political efforts to change social con-
ditions even though it’s an utopian idea of democratically cooperating 
people.  

It should lead to a contribution from scientists and experts to “create 
awareness about the necessity and possibility of democratic knowledge 
creation” as stated by Nielsen[14].  

As stressed in the beginning interactive research is to be seen as a research 
approach which is open for almost any method to be included as long as it 
falls within the perspective of jointly learning process (see figure above). 
Larsson [14] gives examples of useful methods as questionnaires, group 
meetings, thematic writing, interviews and seminars from her own experi-
ence. She also stresses that methods were not decided in advance but were 
decided upon and developed together with the participants based on the 
joint experiences made over time.  
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9.9 The question of critical reflection 
The question of a critical reflection of the overall research the researcher is 
involved in is one of the most important in all research. It is not easy to 
show the willingness and attitude to the research and towards the recipients 
and to question the overall research process in a reflective way. It is as 
Malterud stresses an active approach. But this may be fulfilled by a sys-
tematic attempt to falsify the research by asking critical questions about 
the aim, findings and conclusions. The research may also be critically re-
flected by establishing a metaposition enabling us to see the work from 
another perspective than before.  
Critical reflection is only possible after we have realised and understood 
the power of the position of our self and the institution we represent in the 
research process altogether mirroring the surrounding setting and society.  

The distinction between action research and other research approaches is 
the researcher’s involvement in the whole action process. The position of 
the researcher hence is connected to it’s inherent power and possible action 
as change agent. This position is discussed by Westander [14] from the 
view of an ethical-, a goal- and an initiative aspects. Ethical considerations 
of the attitude to ethical rules are raised and the reciprocal trustfulness of 
the researcher and the practitioner on the other hand is threatened by pos-
sible competiveness. A critical reflection is also needed when forming the 
goals that are to be set. There is also a possible conflict of interests in the 
collaborative relation as defined by the different  initiatives that are incor-
porated within the research. It is also here interactive research differs from 
traditional research where the researcher traditionally brings up the prob-
lem and defines it. In interactive research the practitioner brings the prob-
lem and the researcher performs the study that develops knowledge along 
the way to a possible solution . To be able to handle this there is a need of 
“reflective trust” as Gustafsson states and may also be describes as a win-
win situation for the included persons. As discussed there are difficult con-
trary premises between on the one side good research and on the other 
hand good practical solutions. This is a fact but also the great option of 
interactive research. 
The other perspective of the institution we are a part of is that there is a 
need of development of new knowledge as discussed by Nowotny[16]. The 
presented so called “Mode-2” perspective is described as a new way to 
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manage research and it contrasts against the earlier establishes sciences 
and their institutions. 

 Research Model  

Mode-1 

Research Model  

Mode-2 

Steering mechanism The academic disci-

pline 

Problem based, multi 

disciplinary 

Objectives New theories Usefulness 

Type of knowledge General Specific 

Actors Researchers at univer-

sities 

Researches AND par-

ticipant, possibly from 

R and D centres, insti-

tutes, companies re-

gional universities 

Approach Closed Open 

Work forms Planned  Flexible interactive 

Strategy First discovery then 

application 

Simultaneous discov-

ery and application 

Mode-2 represents research in close relation to a surrounding together with 
whom a research aim is developed and restored close interaction within the 
whole procedure from the focused aim to the findings over to the conclu-
sions. Often in an process characterised by a loose flat organisation with 
representatives from several knowledge areas. Nowotny also describes 
how the science as well as the participant society is jointly changed due to 
the context.  

Critical reflexion was in the studied case of the gastro unit not performed 
in a formalised research program. It was performed as an improvement 
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project with linkages to action research. The critical reflexion was desir-
able and the staff was moved out from the hospital to a neutral conference 
centre. Here facilitators helped the group to work through their unit from 
an organisational, practical and logistic point of view. Several tests were 
done in the aftermath as solutions to problems viewed during the week. 

9.10 The question of validity 
The demand of validity may be seen as an unrealistic prerequisite. Mal-
terud suggests the term “applicability” too explain the characteristic of va-
lidity as follows from the question “For what knowledge are the results 
applicable?”. The relevance is to be judged at all steps of the research 
process, from setting the research question, sampling, data collection, theo-
retical reference, analysis strategy and way of presentation. S Kvale[17] 
suggest as a way of exploring the validity to ask What? Why? and How? 
for each research step and if they all are answered with OK! the weak-
nesses have probably been overseen.  
Eikeland[18] put forward the context where the validity of action research 
is done. Validity has more or less been restricted to testing individuals in 
social practise and from the tradition within natural sciences to measure all 
things as from the starts in the 17th century. Tests try to find or invent ob-
servable measures for non-observable entities. This immediately raises the 
question if we are measuring what we think we are measuring. Social sci-
ence may use the questions in different ways. An example: The research 
may aim to predict the results of the reading capacity among young school 
children but this result is of less use if it doesn’t tell why the results were 
made? What parts of the results are due to mental ability, speech difficulty 
or conceptual deficiency is a crucial question. Cronbach [19] summarises 
that construct validity is the ultimate validation. It is the end goal. The 
process of validation- explanation, understanding is identical to theory de-
velopment. 

Validation can further be divided into internal and external validity. Exter-
nal validity is the assumption that the variable studied would have the 
same effects in an unstudied situation. This also states that the situation is 
unaffected of the researchers, the observed can be trusted to represent the 
fully truth and that even human events are controlled by cause and effects. 
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All these assumptions are questioned by Eikeland[18] who instead, in the 
light of historical paradigms , presents the basis for action research to han-
dle these questions. Shortly he described the paradigm relationships be-
tween researchers and the researched based on thought from Aristotle:  

(1) A spectator-astronomer (spectas), observing and ex-
plaining without intervention 

(2) A manipulator-user (manipus) , controlled experimental 
intervention 

(3) A stranger-visitor (stravis), questioning and close obser-
vation with a minimum of intervention 

(4) A native-performer-community (napeco) paradigms, do-
ing research with, not on others, searching for actual com-
monalities we relate to as competent, native performers, 
even when borrowing techniques developed within other 
paradigms (1-3). 

The collection of data is described as either observing, asking questions 
and  experimentation by Eikeland. All the paradigms aims to research on 
the object. This has implications for the validity as can be exemplified by 
observations based on interpretations and may say more about the  ob-
server, transferring their preconceptions. Or as in the controlled interven-
tion leaving several possible outcome modalities out and a stranger con-
strained possibilities to understand the visited research area. As Eikeland 
stresses the napeco paradigm offers an opportunity to be our self a native 
and by this enter in to a world of more adequate knowledge. This is the 
opportunity and challenge undertaking valid interactive research 

The questions of applicability in the gastro case are also in the centre of 
modern healthcare. Where is the voice of the patient heard, why are there 
waiting and what changes are needed to reach better value of the care for 
the patient are questions raised and discussed. Using these questions the 
validity of the research may be judged. 

9.11 Reliability 
Reliability for qualitative research methods are not possible to control with 
calculations or stated quantitative procedures. It has more to do with a sys-
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tematic and honest handling with qualitative research aims and results. The 
task for the researcher is anyway to raise the reliability to the best possible 
level. This may be done as Malterud[1]states through inter subjectivity 
which stresses the  importance of offering the full story of the research 
process to the judging reader. This is done by using standardised proce-
dures for the collection of data and the procedure for the processing of the 
data. It is also important to track the results back to the data so theses can 
be divided from interpretations from the researcher previous comprehen-
sions. This is needed because the results may be different due to the per-
sons doing the research. This has often restrained the qualitative research-
ers but the same phenomenon may be seen within positivistic research too! 
The demand of reproducibility is often raised from the positivistic medical 
research society even though it is in a strict way impossible even from 
their point of view as in the case elaborative figures for myocardial infarc-
tion. Both examples falls out differently depending on personal experience 
(cardiologist or intern), setting (primary care or hospital) and societal (de-
veloping and industrial country). A more productive criterion may be 
stated as reliability as described above.  

The methods in improvements science used in the gastrocase are evolving 
and are still making progress through intense collaborative work. It is also 
in the gastrocase overt that the applications to health care are still vergine. 
Still a rigiorous description of the methods and applications are the goal 
and a prerequisite for good research. 

9.12 Originality 
The demands of the research are still higher. The research process is pre-
sumed to develop new knowledge which deepens the understanding of the 
researched area and gives new insights. Research is defined so it  is ex-
cluded from earlier produced knowledge or proceedings well known and 
used for its plausibility- earlier research transformed to general applicable 
knowledge. The expectation to develop new knowledge not to forget may 
be connected to the definition of the problem as well as the results pre-
sented.  It can also lead to new perspectives changing the understanding of 
a classic problem.  
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In the case from the gastro unit the research represents the very start of the 
knowledge about how to create a care unit for chronic care. So on this 
point the case truly fulfils the prerequisites of research! 

9.13 Conclusion 
Lewin summarised: “Rational social management proceeds in a spiral of 
steps each of which is composed of a circle of planning, action and fact-
finding about the result of action”. This research process can be describes 
as by Malterud “to evaluate the process taken and describe and analyse the 
development and the concomitant results and relate them to the current 
knowledge within the studied field”. This research is then to be put it into 
an scientific setting and through critical reflexion valued by using prereq-
uisites of validity, reliability and originality. This has been the approach of 
the redesign of the gastro unit described earlier.  

In the case of interactive research Svensson et al stresses that “in interac-
tive research it is based on joint learning between the participants and the 
researcher during the whole research process.” The ambition is “to carry 
out the research together with not ”on” the participants as stated by Svens-
son et al. Interactive research is an important and valid research approach 
to find innovative findings and helpful descriptions of social- and clinical 
research questions which has among other places been shown in the gas-
trocase from Highland Hospital Eksjo, Sweden. 
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10  En interaktiv forskningsansats 
kring ledarskap i landstingen i Jön-
köpings län  

Annika Nordin 

10.1 Praktiska förutsättningar 
Forskningsprojektet Bridging the Gaps (vidare kallat BtG) baseras på ett 
multidiciplinärt partnerskap som syftar till att undersöka och förstå gapet 
mellan kunskap och utövad praktik inom hälso- och sjukvård, men också 
till att överbrygga det samma. Det övergripande syftet är att skapa en miljö 
för lärande och innovation för en framtida stark utveckling. 

Utgångspunkten är de olika professioner och nivåer som finns inom hälso- 
och sjukvården och målet är att finna koncept och modeller för olika ”bro-
byggen” som kan spridas för utveckling av såväl utövande verksamheter 
som forskning. Fördjupad förståelse av system och lärprocesser är viktiga 
delar av ”brobygget”. En annan del av ”brobygget” är kunskaperna om 
kliniska mikrosystem (Nelson, Batalden&Godfrey, 2007). 

Platsen för studierna är Landstinget i Jönköpings Län (vidare kallat LJL), 
som under en lång tid bedrivit utvecklingsarbete. Genom att forskningsfo-
kus ligger på fyra teoretiska arenor; lärande, ledarskap, informationslogis-
tik och kvalitet/mätningar finns en förväntan att forskningen ska knyta 
samman det utvecklingsarbete som skett med relevanta teoretiska metoder 
och verktyg. För varje teoretisk arena finns en eller flera doktorander an-
ställda, med placering på olika högskolor och universitet och det är fast-
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slaget att forskningsansatsen ska vara interaktiv så väl inom som mellan de 
olika studier som initieras. 

De övergripande kvalitetskriterierna för LJL, likväl som för alla andra 
svenska leverantörer inom hälso- och sjukvård, uttrycks av socialstyrelsen 
(SOSF 2005:12) som att verksamheten ska vara säker, kunskapsbaserad 
och ändamålsenlig, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid. 
Ur LJLs perspektiv kan BtG ses som en strategi för att verka för kvalitets-
kriterierna och visionen ”för ett gott liv i ett attraktivt län”. 

För BtGs räkning har ett strategiskt partnerskap, Kollegium Qulturum, 
mellan LJL och medverkande universitet och högskolor skapats. I skär-
ningspunkten mellan de fyra teoretiska arenorna och valda praktikdomäner 
utkristalliserades tidigt i partnerskapet sex subprojekt. Såväl de teoretiska 
arenorna som praktikdomänerna och subprojekten har således kommit 
fram genom ett interaktivt förhållningssätt mellan ledare inom forskning 
och LJL.  

 Syftet med kurspaper 
Som en av doktoranderna i BtG är syftet med detta paper att beskriva den 
interaktiva forskningsansatsen inom mitt forskningsområde. Jag kommer 
att diskutera min forskningsdesign, så långt som den står mig klar ännu, 
och hur en interaktiv forskningsansats lämpar sig för mina frågeställningar 
och teoretiska utgångspunkter. Jag tittar närmare på min roll som forskare 
och några validitetsbegrep. Detta gör jag mot bakgrund av en kortare ge-
nomlysning av institutionell teori och internativ forskning.  

Eftersom jag är i början av min forskning är detta paper ett första närman-
de kring de teorier och synsätt jag kommer att utveckla i min avhandling 
och är här inte uttömmande på något sätt.  
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10.2 Institutionell teori som teoretisk 
utgångspunkt  

Min teoretiska arena är ledarskap. Som forskare finns det en mängd ställ-
ningstaganden att fatta kring detta begrepp. Om ledarskap är ett substantiv, 
vad är då dess beståndsdelar? Om ledarskap är ett verb, dvs. att leda, vem 
är det som leder? Och hur? Om ledarskap ses som en del av en kontext, 
vad ligger i kontext och hur interagerar det med verbet/substantivet ledar-
skap?  

Jag kommer i min forskning utgå ifrån en idé eller ett begrepp, för att se 
hur det leds och leder. Jag kommer att studera hur det utvecklas, sprids, 
tolkas och översätts över tid och rum. Med tid menar jag att begreppet kan 
ändra innehåll och betydelse över ett längre tidsförlopp och med rum me-
nar jag att begreppet kan ha olika innebörd för olika nivåer i organisatio-
nen, men också för olika aktörer och grupperingar samtidigt. Dessa nyan-
ser vill jag följa, synliggöra och analysera. Genom att följa det valda 
begreppets ”framfart” får jag möjlighet att studera såväl ledningssystemet 
och det lokala ledarskapet som hur dessa möts och interagerar i praktiken. 
På så sätt blir inte utgångspunkten det formella och utsedda ledarskapet, 
utan de och det som de facto leder begreppet. 

Den teoretiska ramen för arbetet kommer att vara institutionell teori.  Efter 
en summarisk genomgång av teorierna, baserad på mina nuvarande kun-
skaper på området, återvänder jag till uppgiften att reflektera över hur den 
interaktiva ansatsen lämpar sig för mina teorier och frågeställningar i just 
min forskningsdesign. De kursiverade begreppen är nyckelord jag kommer 
att använda mig av i min studie, och därför behöver referenser till. 

Iinstitutionell teori utvecklades som en reaktion på bland annat The con-
tingency approach, som dominerade på 70-talet.  The contingency appro-
ach bygger på tanken att organisationers utformning har sin förklaring i sin 
omgivning. Genom att studera organisationers olika förutsättningar och 
omgivningar förväntas en rationalitet bakom olikheterna kunna påvisas. 
Men hur kommer det sig då att organisationer är så lika? Vad är det för 
processer som gör att organisationer blir homogena (liknar varandra) och 
isomorfa (liknar det regelverk de har att styra)?  

En del av svaret kan ligga i de sammantagna infrastrukturerna för det stu-
derade objektet. Med the institutional turn inom samhällsvetenskaperna 
blev siktet allt mer inställt på att fokusera på dessa stora sammanhållna 
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infrastrukturer. Dessa infrastrukturer kan vara många olika saker, med den 
gemensamma nämnaren att de skapar eller begränsar förutsättningarna 
lokalt. Infrastrukturerna kan vara mycket olika till sin karaktär, och det är 
inte alla man är medveten om. Det kan t.ex. handla om resurser av olika 
slag, regler, ett idélandskap men också rationaliserade myter (Greenwood 
& Oliver & Sahlin & Suddaby, 2008)  

Det är flera termer som är centrala för att kunna studera en idé eller ett be-
grepp. Diffusion handlar om hur idéer sprids och vad det är som sprids, 
egentligen. Ett annat centralt begrepp är translation: hur begreppen över-
sätts i olika sammanhang. Institutionalisering är den process var igenom 
människor (aktörer) internaliserar och därefter inte reflekterar över för-
hållningssätt och handlingar medan institutioner är våra gemensamma 
tolkningsmönster (Greenowwod et al 2008) . Infrastrukturen för translation 
kan förstås som translation rules på det sätt att kontext både leder och be-
gränsar översättningen.  

Särskilt inom den skandinaviska inriktningen av ny institutionell teori 
framträder ömsesidigheten mellan kontext och aktörer. Ett uttryck för detta 
är begreppet soft actors; att aktörer både är skapade av sin omgivning, men 
också skapar den. Med den utgångspunkten blir det viktigt att göra en 
”tjock” beskrivning av lokal kontext, för att kunna visa på dynamiken mel-
lan miljö och aktör. 

Här är jag tillbaka till verbet leda. Att leda är med detta synsätt både en 
aktiv handling, och de förutsättningar som banar väg för ett visst agerande 
eller handlande. Dessa förutsättningar kan vara institutionaliserade före-
ställningar.  

 En interaktiv forskningsansats  
Inom BtG finns det uttalat krav på interaktiv ansats. En interaktiv ansats är 
inte en metod utan ett sätt, ett perspektiv, att utföra forskning på. De meto-
der som väljs inom ansatsen kan med fördel vara flera och måste stämma 
överens med de problem som studeras och den kunskap forskaren har för 
avsikt att utveckla (Larsson, 2006). 

Interaktiv forskning karakteriseras av en jämbördig relation mellan forska-
re och medforskare och genom en hög praktisk relevans (Svens-
son&Aagaard Nielsen, 2006). Ursprunget är aktionsforskningen, en forsk-
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ningsform som utvecklats över tid, med många olika inriktningar (West-
lander, 2006).  

Kurt Levin ses ofta som föregångaren inom aktionsforskningen och han 
tillhörde en grupp tyska intellektuella som flydde till USA från Nazisttysk-
lands förtryck (Aagaard Nielsen &  Steen Nielsen, 2006). Genom att inte 
separera kunskap, forskning och människor skulle ett auktoritärt samhälle 
motverkas och en demokratisk kultur stärkas. Forskningen utfördes som 
experiment i praktiska arbetssituationer och syftande simultant till att lösa 
lokala problem och stärka demokratiska grupprocesser. (Svens-
son&Aagaard Nielsen, 2006). Levin hade en linjär syn på utveckling och 
forskare och forskningspersoner hade inte en jämbördig ställning.  

På Tavistock institutet i Storbritannien utvecklades traditionen med ak-
tionsforskning och anslaget  - det sociotekniska – kom att omfatta även de 
tekniska förutsättningarna och kontext (Westlander, 2006) på ett tydligare 
sätt. Den experimentella designen kvarstod till stora delar och forsknings-
personernas primära uppgift var fortfarande att förse forskarna med data 
(Svensson&Aagaard Nielsen, 2006). 

Inom den amerikanska delen av aktionsforskningen kom det demokratiska 
anslaget att tunnas ut medan det inom den nordiska grenen, särskilt under 
60 – och 70 talet, kom att betonas allt mer (Svensson&Aagaard Nielsen, 
2006). Generellt sett kan sägas att styrkan i det skandinaviska anslaget var 
de lokala lösningarna, medan förmågan att översätta det lokala arbetet till 
generella lösningar och teorier var svagare (Svensson&Aagaard Nielsen, 
2006). En annan svårighet för denna typ av aktionsforskning var att makt-
balansen inom de studerade organisationerna utmanades.  

Ur dessa olika tidigare försök och erfarenheter kring aktionsforskningen 
växte begreppet interaktiv forskning fram i Sverige. Betoningen på inter-
aktiv forskning tydliggör (Svensson&Aagaard Nielsen, 2006) att det hand-
lar om ett gemensamt lärande under en hel forskningsprocess och att 
forskningspersonerna lyfts fram som medforskare. Forskarna har inte läng-
re en privilegierad roll att forska på andras agerande utan medforskarna är 
med i såväl problemformulering som analys.  

När Lennart Svensson och Kurt Aagaard Nielsen sammanfattar tendenser-
na i dagens interaktiva forskning framstår de förändringar som skett sedan 
Levins tid som mycket tydliga. Det sista ordet i varje punkt ger egentligen 
en innehållsförteckning på dagens interaktiva forskning:  

• Från experimentell design till lärande design 
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• Från konsensus till konflikt – till konsensus  
• Från arbetsgivarvärderingar och medarbetarvärderingar till breda-

re värderingar 
• Från grand theory till en pragmatisk ansats  
• Från en metod till bredare variationer och blandningar 

 Kopplingen mellan interaktiv forskning och ny 
institutionell teori  
Chris Argyris myntade begreppet ”dynamic conservatism” 
(Herr&Andersson, 2006) för att illustrera organisationers förmåga att vara 
självreglerande. Konservatism står för att det finns en återhållande kraft i 
rådande normer och värderingar att förbli vid det man varit och dynamisk 
för att kraften är självkorrigerande. Personer inom det sociala fältet undvi-
ker intuitivt att utmana normerna och en aktionsforskare kan inte själv för-
ändra dem. En kritik mot aktionsforskning har därför varit att den har en 
inbyggd konservatism, fast den ju faktiskt syftar till motsatsen 
(Herr&Andersson, 2006).  

Dagens interaktiva forskning måste således ha en strategi för hur man ska 
kunna sträcka sig över rådande föreställningar. Det ser jag som en intres-
sant brytningspunkt mot ny institutionell teori som ju förutsätter att det 
finns institutioner av normer, värderingar och idéer som aktörer inte är 
medvetna om. Angelägna frågor som flyter upp till ytan är: 

1. Hur kan jag använda en interaktiv ansats för att välja begrepp? 
2. Hur kan jag använda en interaktiv ansats för att göra transparant 

hur mitt valda begrepp utvecklas, sprids, tolkas och översätts? 
3. Hur kan jag jobba med allt detta utan att fastna i en dynamisk kon-

servatism? 
Men innan jag resonerar kring dessa frågor behöver jag även kort beröra 
teorierna om kliniska mikrosystem och den grundläggande forskningsmo-
dellen för BtG. 
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10.3 Kliniska mikrosystem och grundläggande 
forskningsmodell 

En teoretisk utgångspunkt att pröva och utveckla inom BtG är teorierna om 
kliniska mikrosystem. Den teoretiska basen för dessa kunskaper kan följas 
bak till James Brian Quinns studier om högpresterande organisationer 
(Quinn, 1992). Hans slutsats var att högpresterande organisationer leds av 
principen att fokusera på Smallest Replicable Unit (SRU), den minsta en-
het med direkt kundkontakt. Översatt till hälso- och sjukvård kallas SRU 
för kliniska mikrosystem och i boken Quality by design (Nelson et al. 
2007, s7) definieras ett mikrosystem som: 

“A clinical microsystem is a small group of people who work together on a 
regular basis to provide care to discrete subpopulations of patients. It has 
clinical and business aims, linked processes, and a shared information en-
vironment, and it produces performance outcomes. Microsystems evolve 
over time and are often embedded in larger organizations. They are com-
plex adaptive systems, and as such they must do the primary work associ-
ated with core aims, meet the needs of their members, and maintain them-
selves over time as clinical units”. 

Sinnebilden för en hälso- och sjukvårdsorganisation blir en inverterad py-
ramid där de kliniska mikrosystemen är den breda bas av små ”byggste-
nar” som i mötet med patienterna skapar värde.  

Makrosystemet är uppbyggt av alla dessa ”byggstenar” och är resultatmäs-
sigt helt avhängigt det som sker i mikrosystemen. Mesosystemet består av 
det ”mellanlager” inom systemet vars uppdrag är att skapa förutsättningar i 
form av produktivt ledarskap och effektiva system för mikrosystemen 
(Nelson et al. 2007). I jämförelse med Quinn (1992) så fokuserar Quinn 
mer på meso- och makronivåerna medan kunskaperna om de kliniska mik-
rosystemen hitintills mest uppehållit sig på krav och förutsättning inom 
mikrosystemen. 
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Bild 1 Grundläggande forskningsmodell inom BtG 

Källa: Landstinget i Jönköpings län (2007). Briding the Gaps VINNVÅRD, application http://www.vinnvard.se/ 
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Inom BtGs finns en grundläggande forskningsmodell. Tanken med model-
len är att se forskningsprojektet som en ”flerstegsraket” där det energikrä-
vande uppskjutsläget är att göra beskrivningar av de olika praktikdomä-
nerna. Forskningsarbetet handlar om att lära känna en verklighet och 
koppla den till en teoretisk ram. Resultatet kan bli en förändringsidé eller 
en förståelse som testas och tänjs i ett möte med praktiken. Den femte och 
sista fasen; att validera och kommunicera inåt i verksamheterna och utåt 
till kunskapssamhället, liknar väl det som Ann-Christine Larsson samman-
fattar som en interaktiv forskningsprocess med olika roller och intressen 
(2006). 

Den stora frågan är alltså hur interaktiviteten kan infogas i det linjära 
forskningsförloppet enligt BTGs grundläggande forskningsmodell, samti-
digt som forskningen sker i ett system som inte utgörs av hierarkiska nivå-
er utan snarare speglar olika grader av närhet och distans till kunder-
na/patienterna. 

Eftersom BtG uppkommit genom ett samspel inom Kollegium Qulturum 
ser jag att det funnits en interaktivitet kring hur de olika teoretiska arenor-
na tagits fram på en makronivå. Denna fas föregår egentligen ”flerstegsra-
keten” ovan och borgar för att hela BtG baseras på en interaktiv tanke och 
att forskningsprogrammet både har en akademisk relevans och en använd-
barhet i praktiken.  
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Men inom ramen för den teoretiska arenan ledarskap, hur kan jag ha en 
interaktiv ansats? Med de orden är jag tillbaka till den första frågan i detta 
paper (rubrik 2.2, fråga 1). Jag ser att interaktiviteten ligger på makronivå, 
i en fortsatt dialog med Kollegium Qulturum. Målet är att i denna samver-
kan komma fram till vilket begrepp eller idé jag ska studera och interakti-
viteten kommer inte att omfatta meso- och mikronivåer. 

 Fas 1 och 2 i forskningsmodellen 
När idén/begreppet väl är valt avser jag att med olika kvalitativa metoder 
följa och studera det inom LJL. Detta motsvarar den första fasen i BtGs 
grundmodell och under denna fas har jag inte formulerat någon problem-
ställning utan målet är att göra en tjock beskrivning av soft actors. 

Jag kommer att använda flera metoder och inledningsvis skapar jag ett 
”metodpaket” där det framgår vilka metod som jag använder i vilka sam-
manhang. När jag sedan följer begreppets väg i, genom och runt om LJL 
kommer jag steg för steg värdera vilken metod jag väljer.  

En av de viktigaste kvalitativa metoderna kommer att vara deltagande ob-
servationer. Precis som Pål Repstad säger (2007) ger dessa observationer 
oss möjlighet att se i vilka sammanhang saker händer och hur människor 
förhåller sig till detta, ovärderligt för en fördjupad förståelse. När vi dess-
utom frågar kan vi få veta mer om aktörernas egen upplevelse. Därför 
kommer även intervjuer vara viktiga, men här finns det en hel del att tänka 
igenom. Ledare tenderar t.ex. att ge inlärda svar, snarare än personliga er-
farenheter. En annan risk är att människor tenderar att ”minnas” genom 
den förståelse man har vid intervjutillfället (Repstad, 2007).  

Jag förväntar mig därför inte att intervjuerna (varken frågor eller svar) kan 
tränga bortom institutionaliserade idéer och normer, för dessa är inte blott-
lagda i den första fasen. Människor är inte medvetna om alla sina drivkraf-
ter och den dynamiska konservatismen kan inte utmanas förrän idéland-
skapet och de institutionaliserade idéerna har tydliggjorts. 

Fas 2 i modellen är en period av sammanställning och analys och sker inte 
interaktivt. 
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 Fas 3 En hermeneutisk spiral 
En hermeneutisk cykel är en process varigenom en djupare förståelse kan 
uppnås genom en dialektisk process mellan delarna och dess helhet (Pal-
mer, 1972). Cykeln upprepas inte en gång, utan flera, och kan därför 
åskådliggöras som en spiralrörelse (Repstad, 2007).  

Fas 3 i min forsningsprocess kan liknas vid en sådan hermeneutisk spiral 
där den tjocka beskrivningen från fas 1 och 2 presenteras för olika aktörer 
och grupper inom LJL. Vilka personer och grupper det rör sig om får ana-
lysen av materialet utvisa.  

Målet är att skapa ny och djupare förståelse för begreppet/idén och dess 
kontext genom att skapa tolkningssituationer där aktörer från såväl mikro– 
meso– och makronivåer prövar sina egna föreställningar mot analysunder-
laget. De olika tolkningarna presenteras för de olika aktörerna, så att tolk-
ningarna läggs på varandra i olika lager. Genom en gemensam analys och 
kunskapsproduktion hjälper interaktiviteten till att skapa förståelse och 
kunskap kring det valda begreppet (rubrik 2.2, fråga 2). Genom att ställa 
olika förståelser mot varandra, både teoretiska tolkningar och egenupplev-
da, finns det förutsättningar att utmana den dynamiska konservatismen 
(rubrik 2.2, fråga 3).   

Hur tolkningssituationerna konkret ska utformas vet jag inte ännu, men jag 
kan tänka mig både uppföljande intervjuer och gruppsammankomster med 
sammansättning som speglar variationsbredden av tolkningar kring det 
valda begreppet. Det är i den hermeneutiska spiralen interaktiviteten i min 
forskningsdesign är som störst. I fas 4 infogas det nytillkomna materialet 
och slutanalysen genomförs, utan interaktiv ansats. 

10.4 Positionen som interaktiv forskare och 
kvalitetskriterier 

Traditionen inom aktionsforskningen var att de nyproducerade kunskaper-
na skulle leda till lokala förändringar. Detta var särskilt tydligt inom den 
skandinaviska grenen under 60 och 70 talet. Även inom den interaktiva 
forskningen finns det ett inbyggt antagande om kopplingar mellan kunskap 
och förändring. 
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Interaktiv forskning ställer andra kompetenskrav på forskaren, varför det 
kan uppstå oklarheter om vem det är som leder förändringen och vem det 
är som ansvarar för kunskapstillväxten. Om inte arbetsfördelningen görs 
tydlig finns det en risk att forskaren blir konsult (Larsson, 2006). Genom 
att inte fastna i dagens problem, utan fokusera på morgondagens möjlighe-
ter, kan man också komma runt problemet (Westlander, 2006). 

Syftet med mitt interaktiva anslag är tvådelat. Den interaktiva hermeneu-
tiska spiralen syftar till att ge mina medforskare utrymme att se och grans-
ka sina förgivet tagna normer och värderingar. Genom att lära känna det 
idélandskap man befinner sig i får man större chanser att orientera rätt. Jag 
ser också interaktiviteten som förutsättning för att bygga relevant kunskap 
(fas 5 i forskningsmodellen). 

Andersson&Herr (2005) säger att självreflektion är kännetecknet för en 
god interaktiv forskare. På det sättet är begrepp som stödjer självreflektion 
en del av den interaktiva forskningens kvalitetskriterier. Ett sådant begrepp 
är forskarens position.  

Den interaktiva forskaren ska inte se sig som privilegierad vis á vis sina 
medforskare (Aagaard Nielsen&Svensson, 2006). Olav Eikeland säger att 
validiteten säkras genom att forskaren synliggör sig själv och sin forsk-
ningsprocess (2006).  

Ett annat sätt att fördjupa begreppet forskarposition är att klargöra om man 
är en insider eller outsider (Andersson&Herr, 2005) till såväl organisation 
och ämnet. Som anställd inom LJL och på Jönköpings Internationella 
Handelshögskola kan jag positionera mig på flera punkter kring det konti-
nuum som begreppsparet utgör. 

Ur ett makroperspektiv på LJL är jag hela tiden en insider -jag är anställd 
inom systemet. Med min placering på en utvecklingsenhet -en fri nyttighet 
för mikrosystem -befinner jag mig på en mesonivå och jag jobbar inom 
mikrosystemet Qulturum. Mina medforskare är -ur mitt perspektiv- alltid 
insiders genom att de är anställda inom LJL. En del är precis som jag ”me-
soarbetare” men de flesta tjänstgör i andra mikrosystem än jag.  

Den avgörande frågan är hur mina medforskare tolkar mig som ”mesoar-
betare”. Det är särskilt angeläget då jag som anställd på Qulturum har rol-
len att vara förändringsledare. Detta kan jag inte bara göra genom att in-
formera om min roll, jag måste också fråga dem om deras uppfattning om 
mig.  
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Min position i förhållande till det valda begreppet kan förstås på olika sätt. 
Kanske blir det en idé jag sakmässigt har lite kunskap om, och då skulle 
man kunna se mig som en outsider. Å andra sidan, om man ser att syftet 
med studien är att se på det valda begreppets rörlighet och utveckling, så är 
jag en insider; för såväl som forskare som utvecklingsledare är förändring 
mitt dagliga fokus.  

Herr och Andersson (2005) säger att ett möjligt validitetsbegrepp för Ak-
tionsforskning och interaktivforskning är trovärdighet.  Den interna validi-
teten handlar om att de slutsatser som dras av data/fynden är trovärdiga, 
och som ett led i den hermeneutiska spiralen kan mina medforskare vid 
något tillfälle värdera den interna validiteten utifrån begreppet trovärdig-
het.  

Den externa trovärdigheten handlar om hur väl dessa slutsatser låter sig 
generaliseras, appliceras, på större populationer och andra kontexter. An-
dersson och Herr (2005) skiljer på generaliserbarhet och transfererbarhet. 
Eftersom det jag studerar är ett begrepps utveckling och rörlighet anser jag 
att begreppet transfererbarhet kan fungera som kategori för den externa 
validiteten.    

Fishman (1999) uttrycker en stark besvikelse över de resultat polarisering-
en mellan den positivistiska och hermeneutiska traditionen lett till inom 
psykologin. Han baserar sina argument på att mycket av den forskning 
som gjorts inom psykologin inte är relevant; även om den uppfyller de po-
sitivistiska kraven på reliabilitet och validitet finns det ingen möjlighet att 
använda kunskaperna i praktiken, för våra liv sker inte i laboratorieliknan-
de miljöer. Forskningen brister med andra ord i relevans. 

Precis som i aktions- och interaktionsforskning föreslår han istället att 
forskningen utgångspunkt ska vara praktiken och dess frågeställningar. 
Kunskapsutvecklingen sker i loopar mellan den/de som har behovet, kun-
skapsmassan på området och lokala riktlinjer. Därefter formuleras åtgärden 
– hela tiden baserad på förståelsen i stunden – varefter fortlöpande ut-
förande och utvärdering sker.Genom att utgå ifrån praktiken skapas förut-
sättningar för relevans. 
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10.5 Sammanfattning  
Min teoretiska arena är ledarskap. Men istället för att studera ledarskap 
utifrån en formell hierarki kommer jag att studera ett begrepp eller en idé 
och se hur det utvecklas, sprids, tolkas och översätts över tid och rum. På 
det sättet blir inte utgångspunkten det formella ledarskapet utan de och det 
som de facto leder begreppet.  

Den teoretiska ramen för arbetet kommer att vara ny institutionell teori. 
Soft actors är ett begrepp som visar på att aktörer är skapade av sin omgiv-
ning, men också skapar den samma. Därmed blir det viktigt att göra en 
tjock beskrivning av lokal kontext, för att kunna visa på dynamiken mellan 
aktör och miljö. Att leda blir med det synsättet både en aktiv handling och 
de förutsättningar som banar väg för ett visst handlande.  

Interaktiv forskning är en ansats där forskaren inte har en särställning vis á 
vis medforskarna. Dessa medverkar i hela forskningsprocessen och det 
finns en förväntan att detta leder till ny och relevant kunskap. Detta är sär-
skilt värdefullt då den ny institutionella teorin befattar sig med institutioner 
som normer och värderingar, strukturer aktörerna ofta inte känner till. Där-
för ingår en hermeneutisk spiral med interaktiv ansats som en del av min 
forskningsdesign. 

Kvalitativ forskning ställer särskilda krav på validitet. En del av validiteten 
handlar om forskarens position gentemot praktiken och ämnet för studier-
na. Den interna validiteten kan mina medforskare vara med och värdera 
enligt begreppet trovärdighet. Den externa validiteten relaterar till den ny-
institutionella teorin och begreppet transfererbarhet. 
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11  Interaktiv forskning  
-En metod för all kunskaps-
utveckling?  

Eva Johansson 

Ett friskt, grönskande träd som står stadigt med kraftiga rötter i jorden, 
det är så min inre bild ser ut kring vad vetenskaplig forskning är.   

Stammen symboliserar själva forskningsprocessen, grenarna symboliserar 
de olika metodologiska delarna i forskningsprocessen som forskaren har 
att förhålla sig till och rotsystemet symboliserar praktik och teori – som är 
två sidor av samma mynt, vissa rötter är djupa och mer svåråtkomliga och 
vi måste gräva länge för att komma åt dem (praktik) medan andra rötter är 
ytliga och enklare att komma åt (teori), dessutom är rötterna oftast sam-
manväxta i ett helt rotsystem där det är svårt att reda ut vad som går djupt 
och vad som ligger ytligt – rotsystemet symboliserar hur praktik skapar 
teori men också hur teori skapar praktik, när rötterna slingrar sig i varandra 
kommer även de ytliga rötterna att påverka hur djupa och i vilken riktning 
de djupa rötterna kommer att gå (paradigm utvecklas och paradigm styr) 
det viktiga bladverket är metaforen för den kunskap som utvecklas genom 
forskningsprocessen. 

För att trädet ska växa och grönska måste det få växa i näringsrik jord som 
hela tiden få tillförsel av syre, vatten och näring – så är det också att bli 
forskare, man måste låta nya kunskapsområden växa fram precis som gre-
narna på trädet.  
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Ibland kanske trädet växer sig alldeles för högt och yvigt så att man måste 
tukta trädet - för ska det annars verkligen få kallas träd? – Det är precis 
som inom forskningen – forskare kommer att tukta varandra så att discipli-
nerna inte blir alltför vildvuxna och spretiga och orsakar alltför stora stör-
ningar i paradigmen.  

Men ibland kommer det att vara så att mer eller mindre medvetna ymp-
ningar sker, och ett helt nytt träd växer upp med en sådan kraft att inte nå-
gon kan eller vill tukta trädet – alla får erkänna att det vi tidigare såg som 
en vildvuxen buske har blivit ett ståtligt träd.  

På samma sätt är det inom forskningen – i den mänskliga utvecklingen kan 
det ibland vara svårt att se det nya eftersom vi själva är en del av vår histo-
ria. Det är i denna spänning som mänsklighetens strävan att utvecklas lig-
ger -  att gå från ”path dependence to path creation” (Garud & , 2003) och 
det är i detta spänningsfält som också vetenskap utvecklas. 

11.1 Vad är forskningsmetodologi? 
Till att börja med vill jag reda ut vad begreppet forskningsmetodologi står 
för. Delanty & Strydom (2003) beskriver begreppet metodologi som ett 
samlat begrepp innehållande forskarens föreställningar kring 

• The nature and scope of its field of study 
• The relation of the social scientist (or subject of knowledge) to re-

ality 
• How this relation unfolds in the process of the development of 

knowledge 
• The type of statements made regarding reality 
• Its philosophical assumptions 
• Its relation to other disciplines or types of knowledge 

 

Det positivistiska synsättet innebär att man tror sig kunna avgränsa veten-
skap från samhälle, att man kan förhålla sig objektiv, att studera på.  

Trenderna går istället mot ett närmande till kontexten vilket är det som 
karaktäriserar de stora debatterna om val av metod idag, det handlar istället 
om att studera med. Ett paradigmskifte har skett från vetenskaplig kun-
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skapsproduktion enligt Mode I till kunskapsutveckling enligt Mode II 
(Nowotny, 2001).   

Mode I och Mode II är begrepp som beskriver två olika kunskapssyner. 
Mode I representerar den typ av kunskap som av tradition har utvecklats 
inom vetenskaperna, det har varit de akademiska disciplinerna som har 
styrt och syftet har varit att utveckla nya teorier för att upplysa samhället 
eftersom samhället var i ett utvecklingsstadium där man ansåg att det be-
hövde informeras av forskarna. Om man tänker på kunskap ur ett sprid-
ningsperspektiv har Mode I-kunskap utvecklats i en sekventiell form – 
först ta fram kunskap – och sedan sprida. För praktiken innebar det att det 
tog lång tid innan ny kunskap kunde tas i anspråk. Med den snabba föränd-
ringstakt som driver vårt samhälle framåt idag så har Mode I-kunskap spe-
lat ut sin roll och vi har gått över till Mode II-kunskap.  

Människor är i allmänhet välutbildade och kompetenta, utbildningsnivån 
har överlag höjts i samhället, Informationsteknologins intåg i samhället har 
förändrat kommunikationsmöjligheter och gjort information är tillgänglig 
på ett aldrig tidigare skådat sätt. Detta för med sig att samhället kan ut-
trycka önskemål, farhågor och ställa krav på inflytande på forskningen. 
Intressenter som är med och fonderar medel för forskning vill också vara 
med och påverka. Synen på människors förmåga och människors förmåga 
att agera har förändrats radikalt i samhället. 

Delanty & Strydom (2003) redogör för den aktuella epistemologiska och 
metodologiska situationen inom samhällsvetenskaperna genom tolv punk-
ter (ibland något överlappande). Jag tror att dessa punkter är ”grenarna på 
det träd” jag beskrev i min inledning. Som forskare måste jag försäkra mig 
om att jag har med alla grenar och att jag har utvecklat ett förhållningssätt 
genom att tydligt, både för mig själv och min omgivning, ta ställning till 
hur jag förhåller mig inom de olika grenarna. En inställning ”i en gren” 
kan komma att få betydelse för hur jag förhåller mig inom en annan, det är 
viktigt att jag som forskare förstår detta för att kvaliteten – robustnes- ska 
kunna upprätthållas i den forskning jag ska genomföra. 

1. Knowledege is historically embedded (jfr Kuhn och Focault – kun-
skapsparadigm och discourses). När sprickor uppstår så att vi inte längre 
kan acceptera gällande kunskap då sker ett paradigmskifte och en ny ”hi-
storisk kunskapsperiod” startar. Detta gör också att det blir omöjligt att 
jämföra kunskap över tid. Detta är en tes som accepteras av de flesta (alla 
?) epistemologiska positioneringar. Denna tes tycker jag exemplifieras väl 
genom den kurs i interaktiv forskning vi just nu genomgår, det hade kan-
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ske inte varit möjligt för hundra år sedan att säga att forskning skulle ske 
interaktivt?? 

2. The relativization of truth.  Tes 1 för med sig att man inte längre kan 
betrakta vetenskaplig kunskap som tidsoberoende, historiskt oberoende 
och universal. Tvärtom är den vetenskapliga sanningen relativ till begrepp 
som tid och kontext.  

3. The decline of the neutrality of science. Hur objektiv är egentligen 
vetenskaplig kunskap? Detta är en debatt som har svängt fram och tillbaka. 
Idag är det allmänt accepterat att det inom samhällsvetenskaperna finns en 
värderingsdimension inbyggd och att samhällsvetenskap är en dialekt som 
tar sin utgångspunkt i att skapa ett bättre samhälle. Det är med utgångs-
punkt i dessa tankar som samhället också tar en allt större plats i debatten 
om vetenskapens roll. Jag vill åter komma tillbaka till min metafor om trä-
det där jag beskriver trädets rötter som två sidor av samma mynt – trädets 
rötter beskriver kunskap och min uppfattning är att det är praktikens kun-
skap som är den djupa kunskapen som vi genom att beskriva försöker ge-
neralisera och bygga teorier kring och som sedan kan synliggöras. I denna 
omvandlingsprocess sker det mycket som, enligt mitt sätt att se, inte kan 
hävdas vara av objektiv karaktär. 

4. The constitutive nature of theory. En vetenskaplig teori är inte enbart 
en beskrivning av verkligheten eller en spegling av verkligheten. Istället 
ser man inom modern epistemologi att vetenskaplig teori konstruerar verk-
ligheten. Jfr Kuhns kunskapsparadigm som styr vad som uppfattas som 
relevant inom en vetenskap, den rådande teorin styr, tills en annan tar över 
(paradigmskifte). Fakta (hur vi uppfattar något) baseras på ett epistemolo-
giskt strukturerat teoriskt ramverk och därmed blir teorier konstituerande 
till sin natur. Det är detta trädets rotsystem ska gestalta i min inledning. 

5. Knowledge is socially contextualized. De senaste årtionden har det 
förts en epistemologisk debatt som pekar på ställningstaganden om att 
kunskap är kontextberoende och sådana ställningstaganden för också ve-
tenskapen närmare kontexten. Detta är en vedertagen uppfattning inom 
samhällsvetenskaperna även om graden av närhet till kontexten diskuteras. 
Inom exempelvis konstruktivismen menar man att vetenskap skapas av 
sociala aktörer och att det inte finns någon skillnad mellan vetenskap och 
andra former av kunskap. 

6. Epistemological uncertainty. Inom vetenskapen går man alltmer från 
tankarna att vetenskap är universell och sann till att vetenskap till viss del 
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är obestämbar och osäker, speciellt när vetenskapen gör anspråk på att vara 
normativ. 

7. The end of  physicalism. Detta innebär inte att verkligheten är död ( 
vilket både vissa postmodernister som Baudrillard och konstruktivister 
som Latour och Woolgar påstått, utan snarare att man försöker upptäcka en 
non-physicalist kind of realism, d v s att man kan acceptera att verklighe-
ten inte är en fast ordning,  inbäddad i fakta eller gällande lagar som kan 
observeras från en objektiv synvinkel. Ett synsätt som fått ökande betydel-
se är ett perspektiv som bl a Luhman förespråkar som innebär att verklig-
heten är självorganiserande och komplex. 

8. Anti-reductionism är ett synsätt som bejakar tankarna att verkligheten 
är mångfacetterad och att det finns många sätt att uppfatta den. 

9. Contingency. Är en form av reaktion mot osäkerhet och tar formen 
självkonstruktion i syfte att minska komplexiteten. 

10. Anti-essentialism. Den sociala världen kan inte reduceras till ett fast 
och bestämt väsen. Istället betraktas världen som processual, in flux and 
multi-faceted. 

11. The world as artifact.  Att se världen som en artefact är ett uttryck för 
att man tillmäter människan förmågan att skapa världen – alltså är världen 
en konstruerad skapelse (artefakt) Max Weber myntade begreppet homo 
faber vilket står för uppfattningen att människan ses som kapabel att skapa 
– konstruera – världen.  

12. The decline of disciplinarity. Transformationen av de epistemologis-
ka antaganden som råder inom dagens vetenskap har inneburit att de tidi-
gare så skarpa linjerna mellan olika vetenskapsdiscipliner har försvagats 
och att likheterna mellan discipliner är fler än tidigare. Vetenskaperna har 
också blivit mer och mer interdisciplinära vilket för med sig diskussioner 
kring vad skapandet av transdisciplinära vetenskaper kommer att innebära.  

11.2 Aktionsforskning  
Aktionsforskningens kärna kan man säga återfinns i de två orden aktion 
och forskning vilket skulle kunna översättas till praktik och teori. Tankarna 
med aktionsforskning introducerades av Kurt Levin för cirka femtio år se-
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dan och det fanns då en stark strävan efter jämlikhet i samhället och det 
fanns en hög grad av normativ orientering inbyggd i metoden, denna nor-
mativa inriktning varierar idag mellan olika discipliner (Svensson & Niel-
sen, 2006, s 14) och frågan om det normativa är ett ämne för diskussion.  

Om jag här kopplar tillbaka till min egen forskning så är det problemom-
råde jag är intresserad av också en fråga om hur vi ser på individen i sam-
hället – jag tror att varje människa själv har förmågan att ta ett större an-
svar för sin egen hälsa än vad som är fallet idag. Det handlar mycket om 
att vi har institutionaliserat logiken som styr vår syn på relationen vårdgi-
vare – patient och att denna logik ligger djupt inbäddad i våra värderings-
system.  

Väljer vi ett synsätt där vi tar för givet att individen ska ha kunskap om 
och vara delaktig kring att hantera sin egen hälsa, att hälso- och sjukvården 
inte enbart ska erbjudas i de traditionella institutionerna, att hälso- och 
sjukvård är en samhällsnytta som ska stödja individens strävan att skapa 
god hälsa då tror jag att strukturerna för att skapa hälso- och sjukvård skul-
le kunna både vara flera och se annorlunda ut.  

Man kan se aktionsforskning som ett vetenskapligt förhållningssätt, ”a 
perspective on how to conduct research”  (Svensson & Nielsen, 2006, s 
13) där man försöker skapa ny kunskap genom att hitta lösningar på prak-
tikens och vardagens problem, det finns en stark närhet mellan praktik och 
teori.  Det danska nätverket för aktionsforskning  

www.aktionsforskning.net beskriver aktionsforskning så här 

”Action Research is understood as a scientific method for making research. It 
underlines the connection between understanding and change, between theory and 
practice, and an active co-operation between researchers and the participants in 
the production of new knowledge”. 

En svaghet som har uppmärksammats med aktionsforskningen har varit 
”produktionsproblematiken” som beskriver den svårighet som många ak-
tionsforskare har ställts inför – det har varit svårt att publicera artiklar i den 
omfattning som vetenskapen kräver (Svensson & Nielsen, 2006, s 16).  I 
rollen som aktionsforskare finns det inbyggda risker genom det dubbla 
”ansvaret” – både att bidra till förändring i praktiken och att utveckla ny 
kunskap som ska tillföras vetenskapen. Det finns en risk i att de praktiska 
göranden tar överhanden och blir första prioritet – det kan vara svårt att 
förutse och planera händelserna i praktiken i förväg och framförallt att sty-
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ra skeenden. Praktiken kommer implicit att kräva sin uppmärksamhet för 
att utan förändring utvecklas det heller inte någon ny kunskap. Min egen 
reflektion här är att det finns en uppenbar risk att forskaren blir praktikens 
”gisslan” när det gäller tidsaspekten, all tid måste läggas på att få till för-
ändring i praktiken om det inte går helt enligt planerna. 

Inom den forskningsdisciplin jag själv tillhör, informationssystemforsk-
ning (IS-forskningen), har en stark kandidat varit (och är) aktionsforsk-
ning.  

11.3 Hur kan man överbrygga kunskapsgapet 
mellan teori och praktik? 

Hur kan jag genomföra forskning som inte hamnar inom ramen för det 
som ofta beskrivs som kunskapsgap mellan teori och praktik, det vill säga 
hur kan min forskning vara till nytta för praktiken samtidigt som kraven på 
rigour upprätthålls så att forskningen får sitt. Detta är en utmaning och ett 
ämne för ständig diskussion mellan olika intressenter i samhället i stort. 
Forskningens stora utmaning ligger i hur väl man lyckas i ambitionen med 
att överföra utvecklad kunskap till  kunskap i praktiken som bidrar till att 
utveckla verksamheter. (Van de Ven & Johnson, 2006).  

Men det vore kanske inte rättvist att endast ställa forskningen till svars för 
bristerna i omsättningen av kunskap. Även de professionella inom olika 
verksamheter måste ha ett ansvar att ta till sig och använda sig av den kun-
skap som produceras av forskningen eller att vara med och bidra till att 
kunskap i den egna praktiken omformuleras i teorier (Van de Ven & John-
son, 2006).  

Om vi inte lyckas lösa dessa frågor kan konsekvensen komma att bli att 
organisationers och samhällets lärande hamnar i otakt. Forskningsprojektet 
Bridging the Gaps (BGP) har vuxit fram ur en önskan att överbrygga kun-
skapsgap mellan praktik och teori. Inom denna typ av forskningsprojekt 
ställs man otvivelaktigt inför frågan ”Hur kan jag som forskare inte bara ta 
ansvar för att utveckla ny kunskap som ska läggas till en kunskapskärna 
inom en viss disciplin utan också ta ansvar för att denna kunskap används i 
praktiken och bidrar till att praktiken utvecklas?” Inom BGP finns en idé 
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om att forskningen inom ramen för projektet ska bedrivas som interaktiv 
forskning, en metod jag kommer att beskriva nedan. 

I och med att man inom BGP har fastställt en viss forskningsmetod så ser 
jag att det också är underförstått att det är en viss typ av problem och 
forskningsfrågor som kan komma att bli aktuella  eller som A-C Larsson 
uttrycker det ”Which methods you choose in a research process, has a lot 
to do with what problem you are going to analyse and what knowledge yo 
want to achieve.” (Nielsen, K, A and Svensson, L, eds, 2006).  

Den interaktiva forskningsmodellen består av två interagerande system; ett 
forskningssystem och ett praktiksystem. Båda systemen, som är cykliska 
till sin karaktär, drivs av frågor som utgår från forskning och praktik. För 
att kunna starta en aktion-cykel i praktiken måste forskaren i den interakti-
va modellen ha kunskap om befintliga teorier och begrepp som kan vara av 
intresse för att lösa det aktuella problemet. Sådana teorier kan svara på frå-
gor som Vad vet vi? Vad finns skrivet?  På samma sätt ska den erfarenhet 
som finns i praktiken användas, Ellström (2007) kallar detta ”lokala teori-
er”. Sådana teorier svarar på frågor som Vad fungerar? Vad gör andra?  
Vad kan vi? 

En kärna i den interaktiva forskningen är själva problemformuleringen där 
både forskare och praktiker tillsammans formulerar gemensamma koncept 
och tolkningar som sedan används som kognitiv input i både följande ak-
tion-cykel och forskar-cykel. 

Ett annat viktigt kännetecken i den interaktiva forskningsmodellen är att 
skapa ”an Integrative Task” vilket betyder att både forskning och praktik 
hittar en gemensam nämnare, skapa en gemensam bild kring förändringen 
så att det kan uppfattas som signifikant för både praktik och teori. Här kan 
man exempelvis använda lärandeseminarier för att skapa gemensamma 
konceptualiseringar. Interaktionsforskaren kommer också periodvis att be-
finna sig on-stage (i aktionsfas i praktiken för datainsamling och agerande) 
och under vissa perioden back-stage (kritisk analys och reflektion, gärna 
tillsammans med andra i forskarkollektivet). 

Den interaktiva forskningsmodellen lyfter också fram betydelsen av att det 
finns en klar uppdelning av arbetet mellan forskare och praktiker. Det är av 
avgörande betydelse att forskaren kan vidmakthålla rätten att vara kritisk, 
utvecklandet av teorier och koncept – det är väl främst på denna punkt som 
interaktionsforskningen skiljer sig åt från aktionsforskning. 
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En annan viktig ståndpunkt i den interaktiva forskningsmodellen är den 
tydliga skillnaden mellan forskare och projektledare. Projektledaren har 
ansvar för förändringsprocessen medan forskaren har ansvar för forsk-
ningsprocessen. Däremot har man ett gemensamt ansvar när det gäller att 
reflektera över och lära från den pågående förändringsprocessen. 

(Ellström, 2007). 

A model of knowledge creation through interactive research 

 

 
Figur 1: A Model of Knowledge Creation Through Interactive Research. (Ellström, 2007). 

Eftersom aktionsforskning är en väl etablerad metod inom IS-forskningen 
så har jag velat titta lite närmare på några av de metoder som används. Att 
man använder aktionsforskning betyder inte att det saknas kritiska röster. 
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Det som kritiserats mest är framförallt att det saknas stringens i vägledning 
i metoden vad avser själva forskningsprocessen, speciellt när det gäller 
datainsamlings- och analystekniker. (McKay & Marschall, 2001).  

För att förbättra aktionsforskningsmetoden som ändå bedöms som mycket 
användbar inom Informationssystem (IS)-forskningen har nya modeller 
tagits fram för att överbrygga den kritik som väckts. I litteraturen beskrivs 
aktionsforskningen oftast som en cykliskt angreppssätt. Ett sätt att utveckla 
metoden skulle kunna vara att se aktionsforskningsprocessen som beståen-
de av två, sammankopplade cykler (McKay & Marschall, 2001).  

The problem solving interest in action research 

 

The research interest in action research 

 

 

 

Figur 2: McKay & Marshall (2001) 

För att kunna genomföra denna typ av forskning behöver man iscensätta 
två metoder, en för genomförandet och en för forskningen. Dessa båda 
cykler genomförs parallellt, och med starka band mellan de två cyklerna, i 
hela forskningsprocessen.   

Se bild av McKay & Marshall nedan. 
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Figur 3: McKay &Marshall (2001) 

11.4 Val av metod för min forskning inom 
ramen för Bridging the Gaps 

Ovan har jag jämfört interaktiv forskningsmodell med aktionsforsknings-
modell inom IS-forskningen. Vid jämförelsen kan jag konstatera att de be-
hov som drivit fram utvecklingen av en interaktiv forskningsmodell är mer 
eller mindre samma behov som har drivit modellen jag har jämfört med. 
Som jag ser det är de modeller jag jämfört påfallande lika den interaktiva 
forskningsmodellen. När det gäller IS-forskning är det min uppfattning att 
metoden är interaktiv. Jag uppfattar att det är skillnader som snarare kan 
kopplas till graden av interaktivitet, återkoppling och gemensam tolkning 
av resultatet som kan skilja forskningsmodellerna åt.  

Med den bild jag har av interaktiv forskningsmodell som oerhört resurs-
krävande är det den stora utmaningen – att i praktiken kunna vara interak-
tiv på det omfattande sätt som den interaktiva forskningsmodellen före-
språkar. 

När vi inom ramen för Bridging the Gap ska genomföra transdisciplinär 
forskning kommer vi kanske att få stifta bekantskap med rådande kun-
skapsparadigm inom de olika disciplinerna. Det finns olika begrepp för att 
beskriva olika fenomen men det är min uppfattning att det också finns oli-
ka begrepp för att beskriva samma fenomen.  Att medverka i ett transdisci-
plinärt forskningsprojekt där man har uppgiften att samverka mellan disci-
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pliner, att tillföra den egna disciplinen kunskap och att säkra praktikens 
tillförsel av kunskap, ställer höga krav på förmågan att genomföra forsk-
ning och att kunna beskriva forskningsresultat för att tillgodose de tre in-
tressenterna.  

En fråga som kommer att bli aktuell för min egen del är hur jag ska beskri-
va den forskningsmetod jag väljer att använda. Om jag ser att interaktiv 
forskning är samma sak som någon av de aktionsforskningsmetoder som är 
väl etablerade inom IS-forskning så kommer jag att beskriva metoden med 
de termer som är etablerade inom IS-forskningen men också hänvisa till 
begreppet interaktiv forskning när detta är tillämpligt. Att endast använda 
andra begrepp, som i detta fallet interaktiv forskning, skulle kunna leda till 
att de artiklar jag skriver inte kommer att accepteras eller få genomslag 
inom IS-forskningen. Jfr tankar inom Kuhns kunskapsparadigm. Skulle 
detta inträffa kommer syftet med forskningen inte att kunna uppfyllas, 
kanske bidraget till praktiken kommer att bli bra men bidraget till forsk-
ningen kan komma att utebli. 

11.5 Mitt forskningsprojekt – val av 
forskningsfråga och praktikdomän 

Idag kan jag som medborgare i Sverige chatta med utrikesministern,  sköta 
min ekonomi on line,  köpa allt från böcker till nervkittlande upplevelser 
efter att ha jämfört priser och utbud on line. När jag väl har köpt en vara 
kan jag följa varans väg genom Sverige tills varan ligger i mitt postfack, 
allt sker via Internet. Det man har åstadkommit inom flera sektorer i sam-
hället med hjälp av Internet är att skapa transparens när det gäller utbud på 
marknaden, medskapande och lärande i nya former (ex wikipedia och 
communities), ett medium som är oberoende av tid och rum, tillgänglighet 
styrs inte av telefontider, öppettider eller bemanning i organisationer – 
tjänster via Internet är öppna dygnet runt. 

Ett område i samhället som använder tekniken i begränsad omfattning för 
att producera tjänster och involvera medborgare är hälso- och sjukvård 
(Dahlbom, 2007). Samtidigt visar forskning att de kliniska resultaten i häl-
so- och sjukvård skulle kunna förbättras genom mer delaktiga patienter 
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som har en hög kunskapsnivå om sin egen hälsa och tar ett större eget an-
svar. 

Inom stora delar av samhället använder vi Internet och tillhörande applika-
tioner för att skapa helt nya strukturer, kommunikationsmönster, tjänster 
och processer. När det gäller områden som hälso- och sjukvård har man 
inte kommit lika långt i användningen av Internetteknologi för att förändra 
strukturer och arbetssätt. Det är intressant att ställa sig frågan vilka meka-
nismer som kan ligga bakom att hälso- och sjukvård inte använder Inter-
netteknologi i samma omfattning som andra områden i samhället?   

Det jag framförallt är intresserad av i min forskning är att studera hur In-
ternetteknologi tillsammans med olika IT-applikationer kan användas för 
att förändra hälso- och sjukvård på ett sätt som gagnar individens strävan 
att uppnå en god hälsa. Det jag är intresserad av att studera är vad det 
finns för tensions eller tröghet i systemet kring att förändra hälso- och 
sjukvård med hjälp av Internetteknologi och hur vi kan lära oss att hantera 
sådana barriärer. 

För att komma till målet, co-production of care, har landstinget en strategi 
som innebär att man bland annat ska införa Internetapplikationer som 
Mina vårdkontakter och testa användningen av applikationer som shared 
care plan (patientstyrt informationssystem). 

Mitt forskningsprojekt kommer att ha fokus på hur man generellt på natio-
nell nivå men specifikt i Landstinget i Jönköpings län med hjälp av olika 
strategier vill använda IT för att skapa en bättre hälso- och sjukvård. För-
utom att skapa högre kvalitet inom hälso- och sjukvård så är det en demo-
kratifråga, att hälso- och sjukvård görs tillgänglig för alla medborgare på 
så många sätt som möjligt för att kunna möta olika människors olika behov 
och att den görs transparent i så hög omfattning som möjligt. Om man 
jämför andra sektorer i samhället där man skapat innovativa tjänster med 
Internetteknik så finns det skäl att tro att man även inom hälso- och sjuk-
vård kan använda Internet-tekniken på liknande sätt. Sådana innovationer 
av hälso- och sjukvård skulle kunna innebära förbättringar för många 
människor. 

Tidigare IS-forskning visar att technological frames (Orlikowski, 1994) 
har stor betydelse på hur interaktionen med IT sker, hur införandeproces-
sen kommer att gå mm. Inom detta område finns det mycket forskning som 
stödjer Orlikowskis tankar om technological frames som hon beskriver så 
här 
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Technological Frames (TFR)  är en teoribildning kring användning av IT 
som bygger på att  

…that subset of members’ organizational frames that concern the assump-
tions, expectations, and knowledge they use to understand technology in 
organizations. This includes not only the nature and role of the technology 
itself, but the specific conditions, applications, and consequences of that 
technology in particular contexts…” Orlikowski & Gash, 1994) 

När jag har börjat sätta mig in i området har jag förstått att det här finns 
behov av att utveckla ytterligare kunskap. Elizabeth Davidsson skriver i 
artikeln “A technological frames perspective on information technology 
and organizational change”,  (2006), om tre strategier för vidare forskning 
inom TFR som hon anser behöver forskas kring ytterligare.  

1. Focusing more attention on frame structure in analysis 

2. Increasing emphasis on framing as a dynamic process and on the charac-
teristics of this process 

3. Expanding the context for TFR inquiries into the organizational field to 
include cultural assumptions and institutional logics 

När man funderar på om någon/några av de tre strategierna som skulle 
vara intressanta för min forskning kopplat till de verksamhetsprojekt som 
ska genomföras i landstinget  så ser jag att punkt 3 ovan skulle kunna vara 
intressant med tanke på institutionell logik (patient och läkarroll exempel-
vis – vilken logik finns i de båda rollerna?)  Detta kan få stor betydelse när 
man ska införa Mina vårdkontakter och shared care plan där patienten för-
väntas ha en betydligt mer aktiv roll än i dag.  

Punkt 2 ser jag också som användbar för min forskning. Att försöka förstå 
vilka TFRs som finns i organisationen, identifiera hur dessa TFRs är sam-
mansatta, hur man skulle kunna påverka TFRs – det handlar om att se TFR 
som en dynamisk process. Även detta är en strategi som är intressant vid 
exempelvis införandet Mina vårdkontakter.  

Eftersom man i dessa fall använder Internet-teknologi för att skapa innova-
tioner så skulle det också kunna vara intressant att använda ekonomisk 
teori som diskuterar begrepp som path dependence (nuvarande TFR) och 
path creation (reframing your TFR). Även inom de teoretiska utgångs-
punkterna för Bridging the Gaps-projektet så talar man om innovativa pro-
cesser - ett informationslogistiskt perspektiv på samverkan mellan patien-
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ter och vårdpersonal i microsystem och mellan vårdpersonal i macro- och 
mesosytem, som avgörande för informationssystemens införande (Orli-
kowski, 2000, Weick et al 2005, Hanseth et al, 2004). 

En annan viktig utgångspunkt i mitt arbete kommer att vara mikrosystemet, 
där IS är en viktig del. Paul Batalden har utvecklat teori om de ”kliniska 
mikrosystem” som är de små, funktionella frontlinjeenheter som ger vård. 
Ur ett IS-forskningsperspektiv kommer det att vara intressant att använda 
action-network theory (ANT) och Rollteori som är etablerade teorier inom 
IS-forskning för att jämföra de tankar som finns inom mikrosystemteorier-
na. 

Mikrosystemmodellen bygger på att aktörer agerar och interagerar och IS 
har en central roll i detta. Inom ANT-teori har man också har aktörer men i 
stället för begreppet mikrosystem har man begreppet nätverk som man 
agerar inom. Inom ANT-teori ser man också IS som en aktör. Kan vara 
intressant att jämföra dessa båda teorier och utforma analysmodeller. 

Co-production är det område som min forskning kommer att landa i så 
småningom och är egentligen det som styr visionen med att man ska införa 
Mina vårdkontakter (nationellt och i landstinget) och att överhuvudtaget 
börja använda olika applikationer via Internet (shared care plan som vi 
kommer att testa längre fram i forskningsprojektet). Det är co-production 
man vill åstadkomma – det är själva målet. Co-production är för övrigt en 
trend man ser i hela samhället och är därför ett viktig mekanism som också 
är intressant ur ett IS-perspektiv  men även ur flera andra perspektiv. Jag 
kommer att ha begreppet co-production som en ”lins” genom alla mina 
studier. Även här måste jag sätta mig in i den teoribildning som finns.  

Man kan troligtvis också komma att behöva använda rollteori för att disku-
tera relationer mellan aktörer i mikrosystemet (aktörer i nätverket – ANT). 
Är institutionell teori en kandidat?  

Inom min forskning kommer jag att använda flera olika metoder, till att 
börja med kommer jag att genomföra en fallstudie för att samla historisk 
information. Hur jag sedan ska gå vidare kan jag i nuläget inte redogöra 
för i detalj. Det jag vet är att jag måste börja med en litteraturstudie för att 
kunna sätta mig in i de olika teoriområden som kan komma att bli intres-
santa. Jag kan dock redan nu säga att en del av min studie kommer att bli 
ett aktionsforskningsprojekt enligt de modeller som diskuterats ovan, hu-
ruvida jag kommer att använda begreppet aktionsforskning, ADR (Action 
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Design Research) eller interaktiv forskning vill jag i nuläget låta vara 
osagt. 

Elizabeth Davidson (2006) skriver i sin artikel att lämpliga metoder att 
fånga om det kan ske förändring i TFR är just aktionsforskning ”where the 
research team attempts to generate the phenomena of interest, such as an 
interpretative shift, through cooperative interventions with partners in the 
organisation and in doing so, helps the organization achieve desired out-
comes. Hon diskuterar olika svårigheter med diverse metoder men kom-
mer så fram till att ”discourse analysis methods (eg Heracleous & Barrett, 
2001) offer a more likely solution to studies of this scope”. 

Här kommer jag att behöva fördjupa mig ytterligare, i nuläget kan jag inte 
säga något exakt om de metoder som kan komma att bli aktuella. 

11.6 Forskarrollen 
Som aktionsforskare har man en mycket aktiv roll och är en del av forsk-
ningen till skillnad mot objektiv vetenskap där forskaren har en ”oberoen-
de åskådarroll”. Inom aktionsforskningen jobbar forskaren sida vid sida 
med praktiker för att åstadkomma förändring. Samarbete mellan forskare 
och ”problemägare” är avgörande för att man ska lyckas i forskningspro-
cessen och det finns ett ömsesidigt beroende mellan forskningskompetens 
och praktikens kompetens för att man tillsammans ska kunna lösa proble-
met och skapa nya kunskap. Argyris och Schön (1996) har undersökt hur 
forskares egenskaper och beteenden spelar in för att försöka förstå hur det 
kommer sig att  kunskap finns men inte används i praktiken. I sin forsk-
ning hävdar de att det behövs gemensamma aktiviteter mellan forskare, 
konsulter och praktiker för att vetenskaplig kunskap ska förstås och im-
plementeras. 

Van de Ven & Johnson (2006)  diskuterar ovanstående gap i termen av 
ettKnowledge transfer problem.  Knowledge transfer handlar inte enbart 
om akten av överförandet av kunskap utan också mycket om vem som 
överför kunskap – vilken trovärdighet och legitimitet den personen besitter 
och med vilken kraft personen lyckas hantera mottagarnas känslor. Detta 
ställer nya krav på forskaren – det räcker inte att ha metodologisk kunskap. 
Van de Vens & Johnsons lösning på problemet är ”Engaged scholarship” 
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– en metod där forskare och praktiker samproducerar kunskap som kan 
föra både teori och praktik inom en given domän framåt – ”a collaborative 
form of inquiry, a co-production of knowledge.” 

Vad är ”engaged scholarship”? Istället för att se praktiken som en plats för 
datainsamling och/eller bidragsgivare så ska man se praktiken som en plats 
för lärande där forskare och praktiker samproducerar kunskap kring viktiga 
frågor och ämnen genom att testa alternativa idéer och olika synsätt på ett 
gemensamt problem.  

Ellström (2007) diskuterar sin syn på forskningens flera dimensioner i be-
greppet The Idea of the Threefold Task: forskning ska bidra till att lösa de 
praktiska frågor som uppstår i ett forskningsprojekt, bidra till skapandet av 
vetenskapligt accepterad kunskap samt den pedagogiska uppgiften att 
kompetensen ska öka hos alla involverade i forskningsprocessen genom 
dialog- och lärandeprocesser. Den bärande idén är att kunskap ska skapas i 
samverkan mellan praktik och forskare och att det finns ett delat ansvar för 
att detta ska ske. Gunilla Westlander (2008) beskriver att forskaren också 
måste ha en förmåga att organisera lärprocesser som är självgående. 

Jag kommer att vara forskare i ett projekt där jag också är projektledare. 
Jag tror att både ha rollen som forskare och projektledare är en stor utma-
ning men kan också vara en stor möjlighet. Att ha god kunskap om teorier 
och forskning samtidigt som man kan praktiken – detta kan i den bästa av 
världar leda till utvecklande av ny kunskap för både forskning och praktik 
men också överföring och spridning av tidigare forskningsresultat i prakti-
ken. 

Att lära känna verksamheten för skapande av tillit och för att kunna ställa 
relevanta frågor har visat sig vara framgångsrikt. Att vara industridokto-
rand och både forska och arbeta i samma kontext skulle därmed kunna 
vara en framgångsrik väg för att både kunna ställa relevanta frågor men 
också för att det genom tid och närhet skulle kunna ges möjligheter att 
bygga nära relationer.  

En risk är dock att de personer man ska forska med inte betraktar mig som 
en forskare utan som en kollega och kanske därför inte ger de uttömmande 
svar de skulle ha gett till en outsider, det finns mycket som tas för givet 
(detta har jag själv erfarit vid en intervju, någon började svara men sa i 
samma andetag, ”…men det där vet du ju redan…”) Det finns mycket kun-
skap som är i formen tacit, common-sense or taken-for-granted (Delanty. 
G., Strydom, P., 2003) bland människor och risken att denna typ av kun-
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skap förblir just tacit kan öka när forskaren är en insider – både genom att 
forskaren tar för givet och att medforskaren/na tar för givet. 

En annan risk som jag ser är att det kan vara svårt att i tankarna ”ta ett steg 
tillbaka” och reflektera på det sätt jag som forskare kommer att behöva 
göra. Detta är en uppenbar risk och här behöver man utveckla tydliga stra-
tegier innan man påbörjar ett forskningsprojekt. Vad innebär detta för 
forskaren? I själva forskningsmetoden måste forskaren reflektera över och 
ifrågasätta sin egen roll/betydelse i forskningsprocessen. Reflektion an-
vänds som att sätt att kritiskt granska kvaliteten i den kunskap som utveck-
las.  

Reflektionen som en viktig del i den vetenskapliga metoden ska hjälpa 
forskaren att ta ett steg tillbaka, eftersom forskningen är en del av en social 
och historisk kontext. Att reflektera ska hjälpa forskningen bort från com-
mon sense-kunskap till utvecklandet av scientific knowledge, svårigheterna 
i reflektionen ligger i att forskaren inte kan separera sig själv från kontex-
ten.  Här tror jag att min allra största utmaning ligger om jag ska ha dubbla 
roller – forskare och projektledare inom samma projekt. 

11.7 Ontologi  
Med ontologi ska förstås vad vi har för synsätt på hur vår värld är konsti-
tuerad och vilka värdeimplikationer dessa synsätt för med sig.  
Det är viktigt att för sig själv som forskare klargöra vad man har för syn på 
världen. Om jag tror att jag kan distansera mig från världen och att världen 
kan uppfattas som ett objekt jag kan studera då får det implikationer för 
hur jag kan analysera och tolka de resultat jag kommer att se i min forsk-
ning. Min uppfattning är däremot att, som Nielsen & Svensson (2006, 
Skjervheim 1957, p.11) uttrycker det ”we cannot choose the commitment – 
as human beings -  in the real world we are all committed. Commitment is 
the basic structure of all kinds of human living”. 
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11.8 Epistemologi 
Epistemologi är teorier och föreställningar om skapande av kunskap. Men 
vad är då kunskap? 

Är det något som utvecklas av forskningen, sedan lärs ut av skolor till stu-
denter och därefter används i praktiken? Eller kan kunskap också utvecklas 
i praktiken? Detta är en diskussion som har bidragit till att skapa klyftan 
mellan forskning och praktik. Kunskap kan uppstå i olika sammanhang 
inom såväl praktik som forskning. ”Academic researchers do not have a 
monopoly on knowledge creation.” (Van de Ven, 2006). 

Aktionsforskningen skapades främst som en handlingskraft för att försöka 
förena forskning och demokrati. Därmed utmanade aktionsforskningen den 
gällande ordningen att man skulle försöka separera kultur och värderingar 
från forskning. Också synsättet att man kunde involvera ”vanliga männi-
skor” för att utveckla vetenskaplig kunskap var ett nytt sätt att tänka. 

Man kan också säga att ett  paradigmskifte har skett i vår syn på kunskap 
och vi har gått mot utvecklandet av Mode II-kunskap. Nowotny (2001) 
menar att forskningen har en redovisningsplikt gentemot samhället och att 
det kunskapsintensiva samhälle vi lever i måste få större utrymme när det 
gäller att vara med och styra forskningen.  Mode-II kunskap är problemba-
serad och problemformulering sker gemensamt där alla aktörer är med, 
både från forskning och praktik. Forskningen sker transdisciplinärt så att 
det kan bli en grogrund för nya tankar och nya idéer. Kunskapens använd-
barhet för praktiken är viktig liksom att kunskapen får en snabb spridning 
genom att kunskapsutveckling och spridning sker parallellt. Forskningen 
sker också i samverkan mellan praktiker och forskare. Kunskapsutveck-
lingen är snabb och lärandet sker parallellt. 

Kritiken mot Mode II-kunskap är, som jag ser det, att vi tenderar att gå 
från en ytterlighet till en annan – risken är att forskningen blir alltför pro-
blemorienterad och uppdragsorienterad utan att ta fäste i eller koppla till-
baka till befintlig teoribildning. Att göra en litteraturstudie inom det egna 
forskningsområdet är avgörande för att man ska kunna genomföra god 
forskning – objektiv forskning. (van de Ven, 2006). Eller som Webster & 
Watson uttrycker det 

”…an effective review creates a firm foundation for advancing knowledge. 
It facilitates theory development, closes areas where a plethora of re-
search exists, and uncovers areas where research is needed...” 
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En annan farhåga med mode II-paradigmet är att den kunskap som utveck-
las får en alltför lokal prägel och inte kan generaliseras. Den transdiscipli-
nära dimensionen i Mode II skulle också kunna innebära att det kommer 
att ske en urholkning av disciplinerna som kanske går från specialist till 
generalist, jag tror att vi behöver både och. ”Såväl forskare som politiker 
är övertygade om att det i skärningspunkten mellan discipliner finns avse-
värda kunskapsvinster att hämta. Samtidigt understryks att forskningen är 
beroende av att disciplinerna utvecklas och förstärks…”  (Vetenskapsrå-
det, 2005).   

Kurt Lewins syn på forskningens roll som drivande kraft för att stärka de-
mokratiska värderingar och orienteringar finns inte representerat inom 
Mode II-paradigmet (Nielsen & Svensson, 2006). Ett ståndpunkt inom 
forskningen är att praktik utformar teori men att teori också skapar verk-
ligheten (Delanty & Strydom) genom de kunskapsparadigm som råder i 
samhället som gör att vi accepterar kunskap inom ramen för rådande kun-
skapsparadigm men förkastar annan kunskap. Om ekonomiska och politis-
ka intressen och/eller särintressen skulle få ta för stort utrymme inom 
forskningen utan att vi också tar hänsyn till demokratiska värden skulle 
detta kunna leda till en skev teoribildning och oönskad utveckling av sam-
hället.  Jag ansluter mig därför till den linje som Nielsen & Svensson för 
fram om att föra Kurt Lewins tankar vidare om forskningens roll i att stär-
ka demokratiska värderingar genom ”the development of knowledge and a 
critique of authoritarian structures and culture.”  
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12  An alternative case study approach 
in management research 

Klara Palmberg 

12.1 Abstract 
The business environment has changed radically during the last decades 
and there is an increased need for researchers to interact with organizations 
to develop new knowledge on management. Case studies are a widely used 
approach for management research, yet the traditional case study seems to 
be predominantly based on a positivistic and deductively focused ap-
proach. In opposition, a more holistic and inductive approach is suggested. 
The purpose of this paper is to discuss and reflect on how to increase the 
relevance of management research through improved methodological 
choices.  

The traditional approach, where previous research and theory guides the 
case study, is opposed. Instead, the researcher’s preunderstanding is em-
phasized, guiding the identification of relevant concepts and a purposeful 
selection of cases to study. The planning phase is followed by iteration 
between the theoretical sampling of data sources and data collection. The 
data are continuously coded and categories emerge inductively. The analy-
sis is performed interactively with management practitioners. The objec-
tive of the alternative case study approach is to reach a combination of 
theoretical and practical results. 

The objective of the alternative case study approach is to be open to, and 
strongly driven by, the influence of practitioners. To achieve this in a sys-
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tematic manner, several methodological steps are introduced. The open 
and dynamic alternative research process suggested should be able to fa-
cilitate increased relevance in management research. 

12.2 Introduction – the need for knowledge 
development in the management field 

In the contemporary business and management literature, several chal-
lenges facing organizations and managers of today can be identified. One 
of the dominating challenges seems to be the development of information 
technology that affects the way we communicate and the conditions for the 
organization, business and production of goods. The new technology en-
ables globalization, where today a larger part of the world is intercon-
nected by flows of information, money and goods. Further, the intercon-
nectedness creates an unprecedented transparency where the cost of 
information is very low compared with that of the pre-Internet era. The 
decreasing cost of, and accelerating access to, information provides indi-
viduals with enhanced control and power (Hamel, 2007). Tapscott and 
Williams (2006) state that the scientific and technological advances result 
in an openness that is developing into a new managerial challenge. As a 
consequence, according to the literature, these trends require organizations 
that can combine efficiency with flexibility and innovation (Cohen, 1999; 
Sandberg and Targama, 1998; Hamel, 2007). However, several authors 
find that many of the existing principles for management have not changed 
significantly since the industrial age, and are therefore obsolete (Hamel, 
2007).  

In a debate article in the Swedish business press, the Director General of 
Vinnova (the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems) to-
gether with the former chairman of Unionen, a Swedish trade union, argue 
that the knowledge about successful practical management is crucial for 
organizations today. They call for research on how growth and success can 
be created through leadership and management and how organizational 
prerequisites can be created for innovation, efficiency and competitive-
ness. Further, they claim that existing management research has not kept 
up with the new demands of our time (Eriksson and Kranzt, 2008). 
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Sandberg and Targama (1998) make the point that the development of our 
society stresses the need for understanding, instead of finding the causal 
relationships between events. Svensson (2008) claims that “the knowledge 
exists outside the academia” and adds that our task as researchers is to in-
teract with organizations to develop new knowledge on management. Lee 
et al. (2007) argue that empirically based case studies have the potential to 
contribute to the development of both theory and practice. The use of case 
studies is becoming an increasingly important approach in many 
management research disciplines because of its ability to investigate little-
known and complex phenomena such as organizations (Gummesson, 2000, 
2007, 2008). In a review of articles on qualitative research published in 
leading American journals, the case study approach presented by Yin 
(2003) is found to be the most predominantly used approach (Lee, 1999 in 
Lee et al., 2007). 

The purpose of this paper is to discuss and reflect on new methodological 
choices for increased relevance of management research. I will critically 
reflect on the approaches and methodologies commonly used. A sugges-
tion of an alternative case study approach will also be presented.  

12.3 Traditional case studies 
Positivistic-orientated research is generally dominated by ambitions to re-
duce phenomena into isolated pieces where cause and effect relations can 
more easily be discovered. Popper (1959) states that “to give a causal ex-
planation of an event means to deduce a statement which describes it, us-
ing premises of the deduction of one or more universal laws”, quoted in 
Argyris et al. (1985, p. 13).  

The general ideas of positivism have previously been widely accepted by 
both practicing scientists and by the informed public (Argyris et al., 1985). 
It has also been the predominant approach among social scientists 
(Bernstein, 1976), even though many positivistic-orientated methods were 
originally designed with natural sciences in mind. Kalleberg (1993) em-
phasizes the hypothetic–deductive approach as a part of the methodologi-
cal and analytical design of positivistic research.  
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When describing the case study method, Yin (2003) does not explicitly 
adhere to any specific paradigm, but often uses the metaphor of the labora-
tory, describing the properties of natural sciences as something for social 
science to strive for.  

 
Figure 12.1 – The case study method of Yin (2003, p. 50), a traditional method predomi-
nantly used in qualitative research according to Lee (1999, in Lee et al. 2007). 

The design of a case study according to Yin (2003), see Figure 12.1, di-
rects attention to the propositions that are intended to be examined within 
the scope of the study – reflecting a theoretical issue. He proposes theory 
development as a first and essential step prior to the data collection. The 
theoretical propositions and research design “will effectively force you to 
begin constructing a preliminary theory related to your topic of study” 
(Yin, 2003, p. 28), thereby providing a “blueprint” for the process of data 
collection.  

As a next step in the “define and design” phase, Yin suggests that “each 
case study and unit of analysis should be similar to those previously stud-
ied by others or should innovate in clear, operationally defined ways. In 
this manner, the previous literature therefore also can become a guide for 
defining the case and unit of analysis” (Yin, 2003, p. 26).  

The design of the data collection protocol, parallel to the selection of cas-
es, includes thorough planning of the case study containing the whole 
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process from defining objectives, finding relevant theory, designing field 
procedures and case study questions to the development of a guide for the 
final case study report (Yin, 2003, pp. 67-69).  

The second phase of “prepare, collect and analyze” includes conducting 
the study of each case separately, and writing individual case study reports. 
In the phase of “analyze and conclude”, cross-case conclusions are drawn. 
Finally, theory is modified, policy implications are developed and a cross-
case analysis is performed.  

When using the case study approach presented by Yin (2003), much of the 
attention is on the first phase of “define and design”. Yin states that the 
case study planning should be as detailed as a laboratory instruction, where 
the whole of the study including the report is planned in detail prior to the 
start of the study. 

12.4 An alternative methodology – creating 
understanding, not models of causality 

As opposed to approaches implicated by the positivistic paradigm, based 
on reduction, analysis and mechanical cause and effect relations, several 
authors suggest a more holistic approach to research. The case study is of-
ten chosen because it is interpretative, systemic and holistic, aimed to give 
full and rich descriptions (Gummesson, 2005). 

Holism may be viewed as the opposite of reductionism. The latter consists 
of breaking down the object of study into small, well-defined parts. This 
approach goes all the way back to the seventeenth century and the view of 
Descartes and Newton that the whole is the sum of its parts. This leads to a 
large number of fragmented, well-defined studies of parts in the belief that 
they can be fitted together, like a jigsaw puzzle, to form a whole picture. 
According to the holistic view, however, the whole is not identical with the 
sum of its parts. (Gummesson, 2000, p. 86) 

Progressively my mindset has adopted a view that life, including both mar-
keting methodology and theory, can be seen as a network of relationships 
within which interaction takes place. Instead of searching for strict and par-
tial causality, I search for the understanding of a systemic whole, a context, 
with individual and complex patterns of interactive relationships. 
(Gummesson, 2005, p. 322) 



 

182 

As Argyris et al. (1985, p. 36) put it, action science is to seek “knowledge 
that will serve action. The action scientist is an interventionist who seeks 
both to promote learning in the client system and to contribute to general 
knowledge.” Gummesson (2000) presents a categorization of action re-
search into societal action research that takes a social and political view, 
and management action research that focuses on the organization as a 
business.  

The work of Carol Weiss (1977, 1980, 1986) has been summarized by 
Starrin (1993) including four different functions of research: the political, 
the instrumental, the interactive and the conceptualizing. Traditional, posi-
tivistic research is described as having an instrumental approach and func-
tion. The urge seems to be for more interactive and conceptualizing re-
search, research that can be applied in organizations. Weiss (1977, 1980, 
1986) describes the conceptualizing function and purpose of research as 
contributing with concepts, ideas, understanding and insights that can have 
an impact on how we relate and affect our standpoints. This is in line with 
Corbin and Strauss (2008), who describe the purpose of research, 
grounded theory in their case, as contributing to a common language 
through which researchers, professionals and others can come to discuss 
ideas and find solutions to problems. They argue, in an earlier edition, that 
“even a small amount of understanding can make a difference” (Strauss 
and Corbin, 1998, p. 56). 

Based on the need for research that can contribute to the development of 
practical knowledge in the management field, a suggestion of an alterna-
tive case study methodology is presented in the following sections (see 
also Figure 12.2). The three overarching phases of the methodology are the 
same as in the traditional case study approach by Yin (2003), presented in 
Figure 12.1 above, but the emphasis and content differ.  

In the suggested alternative case study approach, the “define and design” 
phase is shorter and based on the researcher’s preunderstanding of the area 
of study rather than on previous research and theory. Using his or her pre-
understanding, the researcher is urged to identify relevant concepts of in-
terest and make a purposeful selection of cases to study.  

The second phase of “prepare, collect and analyze” includes iteration be-
tween theoretical sampling of data collection sources and data collection 
followed by coding and categorization of the data. The last phase of “ana-
lyze and conclude” starts with the interactive analysis of the concepts and 
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categories inductively generated from the previous phase. The primary 
interaction is with management practitioners, preferably informants, during 
the data collection. The objective of the interactive analysis is a combina-
tion of academic and practical results.  

 
Figure 12.2 – Suggested alternative case study methodology for management research. 

 Preunderstanding instead of a theoretical frame of 
reference and hypotheses 

Several authors oppose the traditional argumentation, presented for exam-
ple by Yin (2003), that previous research and theory should guide the for-
mulation of research problems and the selection of cases and serve as a 
basis for data collection.  

We are all used to the normal, extensive literature review to ascertain gaps 
to fill in, hypotheses to test, and ideas to contribute to, in descriptive and 
verificational studies. In contrast the dictum in grounded theory research is: 
There is a need not to review any of the literature in the substantive area 
under study. (Glaser, 1992, p. 31) 

To begin with, readers can be assured that there is no need to review all of 
the literature in the field beforehand, as is frequently done by researchers 
using quantitative research approaches. It is impossible to know prior to the 
investigation what salient problems or what relevant concepts will be de-
rived from this set of data. There is always something new to discover. If 
everything about a topic is known beforehand, there is no need for a quali-
tative study. Also, the researcher does not want to be so steeped in the lit-
erature that he or she is constrained and even stifled by it. (Corbin and 
Strauss, 2008, pp. 35-36) 

“There is a difference between an open mind and an empty head. To ana-
lyze data, we need to use accumulated knowledge, not dispense with it. The 
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issue is not whether to use existing knowledge, but how”. Further, they ar-
gue that “insights into data do not just occur haphazardly, they happen to 
prepared minds during interplay with the data.” (Dey, 1993, p. 63 in Corbin 
and Strauss, 2008, pp. 32-33) 

Glaser (1992) stresses how professional and private experience and in-
depth knowledge of the area under study truly help to strengthen the re-
searcher’s sensitivity in handling the material. Corbin and Strauss (2008, p. 
19) define sensitivity as “the ability to pick up on the subtle nuances and 
cues in the data that infer or point to meaning”. The same argumentation is 
driven by Gummesson (2005, pp. 322-323), who argues that inductive re-
search and grounded theory:  

let reality tell its story on its own terms and not on the terms of extant the-
ory […] It may seem odd to ignore existing knowledge to be able to re-
ceive new knowledge, we are used to hear that knowledge is cumulative 
and that what we do must have support in previously published journal ar-
ticles. Viewing all knowledge as tentative, however, researchers have to 
train themselves to listen to reality without preconceived ideas. At a later 
phase the results can be compared with existing concepts and theory and 
will thus proceed as an interplay between the inductive and the deductive. 

Still, researchers have to be aware of their preunderstanding from prior 
personal and professional experience, values and knowledge. Individual 
preunderstanding will guide the research throughout the research process 
and should be seen as an asset rather than a burden. To develop the pre-
understanding in the field of study, Gummesson (2000) suggests actively 
participating in a process rather than performing interviews or making ob-
servations – taking on the role of a change agent or consultant. Being a 
change agent or consultant might increase the access to information, there-
by strengthening the fulfillment of an important quality criterion in man-
agement action research, according to Gummesson.  

Miles and Huberman (1994) describe the need for researchers to describe 
their paradigm and preunderstanding because all choices in a research 
process are guided by the researcher’s particular logic or conceptual lens – 
whether the researcher is aware of it or not. 
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 Loose concepts instead of defined research questions 
Within the positivist paradigm, the research problem is traditionally 
viewed as external to the research process, guiding it in the right direction. 
By the interpretativist or constructivist paradigm, the research problem is 
seen as interior to the research process and being unfolded over time 
(Thietart, 2001, p. 36). 

Starting off with a precise research question and most often a hypothesis, 
as suggested by Yin (2003), creates a behavior where the researcher goes 
out to look for what he or she thinks is “out there”. The research will then 
focus on accepting or rejecting the ideas that the researcher has created 
from the preliminary theory constructed. If something turns up in the field 
studies of the reality that is not expected, that could be a risk. If the irregu-
larity does not fit well into the case study design and protocol, it might be 
excluded.  

Against the backdrop of Procrustean science, inspired by the Greek robber 
who had an iron bed into which those who did not fit either had their feet 
cut of if too tall or were stretched until they were the right length, Gum-
messon (2000) describes the risk of how science based on a hypothesis 
from one paradigm, to be tested through empirical studies, will narrow 
down the questions asked and the answers sought.  

An alternative to the previously defined research question is proposed by 
Löwy (1992), who discusses the importance of loose concepts, a tentative 
area to study. Her case lies within the field of immunology, where loose 
concepts have allowed the development of stable “zones of interaction” 
between professional groups. She argues that loose “boundary” concepts 
play an important role in the construction of scientific knowledge and in 
the growth of a discipline. Boundary concepts facilitate heterogeneous al-
liances between professional groups, enabling them to “work together and 
to develop areas of efficient collaborations (‘trading zones’ or ‘pidgin 
zones’) without, however, obliging them to give up the advantages of their 
respective group identities” (Löwy, 1992, p. 391). 

To initiate a research study with a loose concept of interest makes it possi-
ble for the research problem to emerge and evolve during the research 
process. The risk that the researcher has not grasped the true concerns ex-
perienced by the practitioners in the field of management, and thereby will 
conduct non-relevant research, is decreased by having an open mind about 
the area of study. The problems and delimitations will be discovered and 
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defined during the research process. Examples of loose concepts used by 
the author are: “process management”, “the ability of development and 
renewal”, “systems management” and “career guidance”.  

 Purposeful selection of cases as an alternative to 
statistical selection 

Kalleberg (1993) differentiates between three types of research question: 
establishing, valuing and constructive. Establishing questions concern how 
and why things are as they are. Valuing questions ask what value a social 
reality has. The constructive research question asks in what way a group 
can and should act. To handle constructive research questions, Kalleberg 
(1993) suggests three empirical research approaches: the intervening, the 
varied and the utopic. Action research, categorized as intervening where 
the researcher herself intervenes, aims for two purposes: the development 
of new scientific research and implementing changes in the studied field. 
In the utopic approach, the researcher envisions an improved situation and 
works on how to advance towards it. Varied research is described as seek-
ing knowledge and learning by studying variations in the reality, including 
studies of successful examples in the field of interest. One example of a 
varied research question is “What can and should American corporations 
do to become more competitive?”. The research performed by Rosabeth 
Kanter Moss (1983, 1990) presents examples of corporations with a high 
changeover ability. Based on this, she suggests recommendations for other 
organizations to adapt (Kalleberg, 1993). 

Based on the argumentation by Eriksson and Krantz (2008) that knowl-
edge of successful practical management is crucial for creating thriving 
organizations, in combination with Kalleberg’s (1993) proposal of the var-
ied approach, the suggestion for case selection in a study according to the 
model in Figure 12.2 is to look at deviating, successful examples. This is 
in line with statements by Lincoln and Guba (1985) regarding a purposeful 
selection instead of using the traditional approach of finding a selection of 
cases that is a statistical representative of a population.  
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 Theoretical sampling towards saturation instead of 
preplanned representation 

Theoretical sampling is an expression used within grounded theory, imply-
ing that the selection of data collection opportunities – interviews, observa-
tions, documents etc. – evolves during the process, rather than being pre-
determined (Corbin and Strauss, 2008). The same idea also exists in 
qualitative research in general, usually called purposeful or purposive 
sampling. A challenge for researchers during data collection is to generate 
data reflecting different perspectives on the loose concept under study. The 
initial sampling aims to cover the case under study, with a representation 
based on the loose concept under study. If the case is an organization, for 
instance a successful example in line with a varied approach, data collec-
tion should cover the organization, including managers and employees at 
different levels, departments and, if applicable, different sites.  

The process of simultaneous data collection, analysis and theoretical sam-
pling, where the researcher jointly collects, codes and analyzes the data, 
will guide what sources are interesting and important in order to receive a 
full picture of the case under study (Glaser, 1992). Data collection might 
uncover opportunities for further interviews with practitioners having de-
viant opinions, opponents and supporters of different arguments who will 
bring a broader perspective to the study.  

However, the data collection cannot continue forever. Where to end will be 
guided by saturation, another expression used within grounded theory. Sa-
turation is a result of the diminishing marginal contribution of each addi-
tional opportunity for data collection. When the marginal utility of addi-
tional information, according to the researcher’s perception, approaches 
zero, the researcher will not gain from continuing the data collection. It is 
important to be aware of the possibility that someone else, with a different 
preunderstanding, might be able to find further information (Glaser and 
Strauss, 1967). 

 Data collection – open instead of structured 
interviews 

In line with the principles of theoretical sampling, one of the cornerstones 
of grounded theory is that data collection and analysis occur in an altering 
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sequence. Analysis begins with the first interview or observation, which 
leads to the next interview or observation, and so on. It is the analysis that 
drives the data collection (Corbin and Strauss, 2008). Gummesson (2000) 
describes the data collection as an ongoing sampling process where the 
researcher simultaneously collects, codes and analyzes data and decides 
along the way what to gather next and where to look for it.  

A premier source of data in the proposed alternative case study methodol-
ogy for management research is interviews. Gummesson (2000) suggests 
informal interviews, also called open interviews, where the selection of 
questions is governed by the actual situation of the interview. If the loose 
concept of a study is well chosen, it might often be enough to initiate a 
fruitful conversation at the start of an interview.  

The open interview can be compared with the suggested approach in tradi-
tional case studies where structured or semi-structured interviews are used. 
The selection of questions is then guided by the proposition of the study: 
the preliminary theories and hypothesis, the narrow research question and 
the ideas of the type of results that are to be produced in the final report. In 
this case, one could argue that the answer depends on how you ask the 
question.  

In addition to the above-described principles for data collection, it is im-
portant to bear in mind that alternative data should also be gathered during 
the whole process. Records regarding information such as the researcher’s 
perception of the environments, how employees respond to each other or 
the process of booking the interviews might provide important clues to 
underlying behaviors in the organization. Gummesson (2005) describes 
what he calls “corporate anthropology”, where the characteristic of long 
periods of study (several months or years) is borrowed from true anthro-
pology. Inspired by anthropology/ethnography, data are collected through 
personal interviews and direct or participant observation documented not 
only in field notes, but also in photos, films and artifacts. 

 Inductive analysis instead of known categories 
The analysis of the data starts when the data collection begins; i.e. the 
processes of data collection, theoretical sampling and data analysis are si-
multaneous. When performing data analysis, it is important to keep a bal-
ance between creativity and discipline (Corbin and Strauss, 2008). 
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Creativity is needed for the researcher’s ability to ask stimulating 
questions, make comparisons, organize masses of raw data into concepts 
and categories and to name these categories. Discipline is needed to 
maintain professionalism, to be able to “listen” to the data and not to let 
prejudice and bias influence the analysis.  

During data collection and analysis, the researcher’s awareness of 
objectivity is important. To help control the infusion of bias, Strauss and 
Corbin (1998, pp. 43-46) have developed some techniques: 

• Think comparatively – comparing data with other data, but also 
with literature and previous experience, helps to stay grounded in 
the data 

• Use multiple viewpoints of events – gather data on the same 
events or phenomena in several different ways. Include varied data 
collection techniques and diverse informants 

• Check your assumptions with practitioners – explain to respon-
dents what you think you are finding in the data and ask them 
whether your interpretation matches their experience with that 
phenomenon or not 

• Maintain an attitude of skepticism – all conclusions should be re-
garded as provisional and should constantly be validated against 
data.  

The techniques described above are in line with, for example, Johannessen 
and Tufte (2003), who stress the importance of triangulation in social 
sciences. They suggest triangulation by looking at a phenomenon from 
different prespectives. If several sources of information, or several 
methodologies for data collection, show the same results, the 
trustworthiness of the results is strengthened (Johannessen and Tufte, 
2003).  

Figure 12.3 illustrates steps of data analysis already starting at the phase of 
data collection. During the process of data collection, concepts emerge 
from the data. They could be areas of interest, problems or issues that are 
brought up during interviews or underlying patterns or behaviors that 
relate to the loose concept being studied. As concepts emerge, the 
researcher should continue to collect data to explore the concepts 
discovered further. Concepts are essential because, by the very act of nam-
ing phenomena, we fix attention on them and can begin to ask questions 
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and examine them (Strauss and Corbin, 1998). During the data collection, 
concepts emerge continously. Glaser (1992) argues that emergence and 
discovery just happen, often in a way that is faster than expected.  

 
Figure 12.3 – Data analysis – coding and categorizing. 

When saturation is reached, a phase of category development follows. The 
author often uses affinity diagrams to organize the material into categories. 
Usually, the observations and emerged concepts are transcribed onto post-
it notes and sorted into themes that form categories.  

Corbin and Strauss (2008) state that categories are abstractions that repre-
sent not only one individual’s or group’s story, but rather the stories of 
many persons or groups. These stories are reduced to, and represented by, 
several highly conceptual categories. Details are included under each cate-
gory to give a fuller picture. The author usually works with “power points” 
where a category is expressed in a sentence as a headline and the underly-
ing observations and concepts (post-its) are embellished in bullet points 
below. These “power points” constitute a basis for the interactive analysis 
that is performed in the next step.  

Concepts and categories are developed using open coding. Glaser (1992, p. 
15) describes it as the research process having “a fresh start, open to the 
emergent. One does not begin with preconceived ideas or extant theory 
and then force them on data.” Glaser (1992) argues that the researcher 
must code for whatever category emerges on whatever unit in the data. 

The use of open coding instead of predetermined categories is a consider-
able difference in methodology from earlier research performed by the au-
thor (see Palmberg, 2005). In a case study on successful organizations 
working with process management (Palmberg and Garvare, 2006), several 
elements of TQM described by Bergman and Klefsjö (2003) were used as 
predetermined categories in the analysis of the data. Reflecting on this ap-
proach and comparing it with the use of open coding in recent studies, a 
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conclusion is that the data that fit well with the earlier categories became 
included in the analysis, but the data and findings that deviated or did not 
fit very well were hard to contain in the analysis. In this way, the analysis 
became almost self-fulfilling.  

 Interactive knowledge creation with practitioners  
An objective of interactive analysis is the development of knowledge and 
joint learning between the researcher and the participants, the participants 
being the management practitioners, who have preferably been a part of 
the data collection phase as informants. The basis for the interactive analy-
sis is the result from the previous step – aggregated categories concerning 
the loose concept under study. A challenge of the interactive analysis is to 
make sense and understand the meaning of the categories in relation to the 
loose concept under study. Connections and relationships between catego-
ries that explain behaviors and events could occur during the interactive 
analysis. These relationships have the purpose of creating understanding 
and knowledge about the loose concept under study – not to explain or 
predict events in other cases than those studied.  

Larsson (2006) describes interactive research as a perspective – a certain 
way of understanding and conducting research where “the involvement of 
participants in the analytical work is the essence of the interactive ap-
proach” (Larsson, 2006, p. 244). Her approach to interactive research is 
illustrated in Figure 12.4.  

Larsson (2006) claims that the involvement of participants in the interac-
tive analysis creates better theories – leading to new insights, unexpected 
explanations, an innovative perspective and new concepts and theories. 
She presents a process perspective on joint learning where the – sometimes 
seen as opposite – poles of: 

• local, practical and uncritical knowledge, meeting 
• general, theoretical and critical knowledge 

can lead to a synthesis that represents a deeper understanding (Larsson, 
2006, p. 255). 
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Figure 12.4 – An interactive research process with different roles and interests (Larsson, 
2006, p. 245). 

Furthermore, Larsson (2006) indicates that the involvement of the partici-
pants in a joint learning process might make it difficult to plan a research 
process in advance. This could be contrasted with Yin’s (2003) approach, 
where the whole research process is thought to be planned ahead of the 
start of the data collection. The interactive approach opens up for impres-
sions and ideas introduced and discovered during the research process. 
One of the purposes of the approach to case studies presented in Figure 
12.2 is to open up for adjustments according to discoveries made along the 
way.  

 Narrative descriptions instead of models of causal 
relationships 

The studies of de Vall and Bolas (1980) point out that research that is easy 
to understand, uses everyday language and includes rich illustrations 
makes a larger impact on society (in Starrin, 1993) – something that should 
arguably be an objective for management research.  

As stated earlier, the task of the action researcher is twofold: to contribute 
to science and to help solve practical problems (Gummesson, 2005). Fig-
ure 12.4 shows the two expected outcomes of a joint learning process of 
interactive research: 
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• academic  results  in  papers,  articles,  theories, models  and  con‐
cepts, and 

• usefulness  on  an  organizational  and  individual  level.  (Larsson, 
2006) 

As an alternative that tries to embrace both outcomes, Gummesson (2005, 
p. 324) describes the idea of presenting the research results as a narrative 
description: “Narratives can be chronological but can also weave a web of 
events around various themes or concepts: story-telling. […] By presenting 
research as a story, we avoid the fragmentation that is inevitable when we 
break down networks of events into abstract concepts and categories.”  

 Case to case generalization instead of statistical or 
analytical generalization 

The concept of generalization of research results originates from quantita-
tive research and is based on sampling and probability theory. Firestone 
(1993) describes traditional extrapolation from sample to population – 
where a sample is drawn from an identified population – as one of three 
arguments for generalization. The other two are analytical generalization 
(or extrapolation using theory) and case-to-case transition. Analytical gen-
eralization is described as: “one uses the theory to make predictions and 
then confirms those predictions. In a specific study, predictions hold under 
specific conditions. If the predictions hold only under those conditions, 
they become scope conditions that limit the generalizability of the theory” 
(Firestone, 1993, p. 17). 

Transferring findings from one case to another is made possible by the re-
searcher providing a rich, detailed, thick description of the case and the 
surrounding conditions for the findings. The need for thick descriptions is 
to help the reader bridge the gap between the written case and the reader’s 
reality where the findings should be applied.  

Case-to-case transfer is considered as relevant to qualitative research, but it 
is seen as “unsatisfying to many researchers partly because it is unconven-
tional, partly because the responsibility (and rewards) of drawing broader 
applications from a study are shifted to others” (Firestone, 1993, p. 18). 
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If you have a good descriptive or analytical language by means of which 
you can really grasp the interaction between various parts of the system 
and the important characteristics of the system, the possibilities to general-
ize also from very few cases, or even one single case, may be reasonably 
good […] the possibilities to generalize from one single case are founded 
in the comprehensiveness of the measurement which makes it possible to 
reach a fundamental understanding of the structure, process and driving 
forces rather than a superficial establishment of correlation or cause-effect 
relationship. (Gummesson, 2000, p. 89 quoting Normann, 1970) 

 Quality criteria for the management action research 
paradigm 

Gummesson (2000) suggests that the quality of management research 
should be assessed in relation to the way research results are perceived to 
facilitate finding solutions to actual problems and that the management 
action science paradigm requires its own quality criteria. He suggests eight 
points of assessment that are in line with the reasoning in this paper 
(Gummesson, 2000, pp. 186-187):  

1. Readers should be able to follow the research process and draw 
their own conclusions 

2. As far as realistically feasible, researchers should present their pa-
radigm and preunderstanding 

3. The research should possess credibility 
4. The researcher should have had adequate access to data 
5. There should be an assessment of the generality and validity of the 

research 
6. The research should make a contribution 
7. The research process should be dynamic 
8. The researcher should possess certain personal qualities.  

The impact of the researcher’s preunderstanding and paradigm is stressed 
in point number two. It might be argued that the traditional perspective on 
research sees the influence of the single researcher as something negative 
that should be reduced to a minimum. The researcher is supposed to be 
independent, very much like a natural scientist performing experiments in 
a closed laboratory setting. In management research, the interaction with 
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the practitioners of management is instead important (Lincoln and Guba, 
1985). 

 Reflections on the use of grounded theory in 
management research 

Grounded theory is, according to Corbin and Strauss (2008), derived from 
data systematically gathered and analyzed through the research process 
where data collection, analysis and eventually theory stand in close rela-
tionship to one another. It is described as an approach where the researcher 
does not begin a project with a preconceived theory in mind, but with an 
area of study, and allows the theory to emerge from the data.  

Jones and Noble (2007) express concern that the use of grounded theory in 
management research has become too pliant and flexible, that the method-
ology is losing its content and integrity. They describe a development to-
wards “anything goes”. To tackle this problem, they suggest that grounded 
theory studies should always employ major “foundational” procedures en-
compassing the joint collection, coding and analysis of data, theoretical 
sampling, constant comparison, category and property development, sys-
temic coding, memoing, saturation and sorting (Jones and Noble, 2007). 

The case study methodology presented in this paper meets these suggested 
requirements. Still, there are several elements in the original grounded the-
ory methodology developed by Glaser and Strauss (Glaser and Strauss, 
1967; Glaser, 1992; Corbin and Strauss, 2008) that are not covered in the 
presented case study methodology. 

12.5 Summary and conclusion 
The purpose of this paper is to discuss and reflect on new methodological 
choices for increased relevance of management research. Based on the ar-
gumentation by Eriksson and Krantz (2008), on the need for research able 
to contribute to the development of practical knowledge in the manage-
ment field, a suggestion of an alternative case study approach, Figure 12.2, 
has been presented. The overall structure of the approach corresponds to 
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the traditional case study approach as described by Yin (2003), shown in 
Figure 12.1, but the objective of the alternative case study approach is to 
be more open to, and driven by, the impact of practitioners.  

To accomplish this in a systematic manner, several steps have been intro-
duced. The use of loose concepts makes it possible for the research prob-
lem to evolve during the research process. The continuous selection of 
cases and the data collection opportunities are allowed to emerge during 
the process and are driven by analysis of the material. Open interviews are 
performed to explore loose concepts instead of being steered mainly by 
preconceived attitudes of the researcher and the prevailing theory of the 
field.  

Further, the inductive and interactive analysis makes the research process 
more open for concepts to emerge from the data and for new explanations 
to evolve. This lends weight to the argument that the open and dynamic 
research process suggested should be able to facilitate increased relevance 
in management research.  
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13  Gemensamt lärande för att studera 
och utveckla samarbete i vård och 
social omsorg 

Susanne Kvarnström 

13.1 Introduktion 
Avsikten i det här kapitlet är att presentera ett utkast till en collaborativ 
forskningsdesign för att studera och utveckla samarbete inom vård och 
social omsorg. De frågeställningar som problematiseras rör olika möjliga 
val av forskningsdesign i förhållande till variabler såsom olika inriktningar 
inom collaborativ forskning, forskarens roll samt grad av samspel mellan 
deltagare och forskare under skilda faser av forskningsprocessen.  

Dessa frågeställningar problematiseras utifrån forskningsprojektets syfte, 
men också utifrån de yttre ramarna för själva forskningsprojektet såsom 
tidsaspekter och värdegrunder hos forskningsprogram och forskningsfi-
nansiär. I kapitlet berörs också kunskapsanspråk och teoretiskt ramverk i 
det aktuella forskningsprojektet. 

Det här kapitlet beskriver i huvudsak delprojekt två (planerad studie III 
och IV) i en kommande avhandling med den preliminära titeln Samarbete 
inom vård och omsorg – Brukarmedverkan och teamarbete i 
interprofessionella mikrosystem. (Collaborative Health and Social Care – 
User participation and teamwork in interprofessional microsystems). Det 
första delprojektet (studie I och II) har behandlats inom ramen för en 
licentiatavhandling (Kvarnström 2007). 
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13.2 Projektets sammanhang - en del av 
forskningsprogrammet Bridging the Gaps 

Forskningsprojektet som beskrivs i kapitlet ingår som en del av det större 
interdisciplinära forskningsprogrammet ”Bridging the Gaps”. Den över-
gripande målsättningen med forskningsprogrammet är att skapa en fram-
stående miljö för lärande, forskning, utveckling och innovation. Forsk-
ningsprogrammet ”Bridging the Gaps” baseras på en collaborativ 
forskningsmodell för att medverka till såväl hantering av praktiska pro-
blem, produktion av vetenskaplig kunskap samt en ökad kompetens hos 
deltagarna genom dialog och erfarenhetsbaserad kunskap. Forskningen 
inom Bridging the Gaps är inriktat mot att undersöka, förstå och överbryg-
ga ett antal kritiska gap inom hälso- och sjukvårdens praktiska verksamhet. 
Gap som identifierats är exempelvis gap mellan professionella grupper i 
den multiprofessionella organisationen, mellan olika grupper i hälsosyste-
met och gap mellan kunskap och praktik (Jönköpings läns landsting 2006). 

Det övergripande syftet med det här specifika avhandlingsprojektet är att 
studera samarbete inom vård och social arbete, med ett fokus på hälsopro-
fessioners och brukares uppfattningar och lärande kring teamarbete och 
brukarmedverkan i det interprofessionella sammanhang som mikrosyste-
met utgör. Frågeställningar i aktuella delprojekt är: Hur uppfattar och 
konstruerar brukare och vårdgivare begreppet brukarmedverkan i ett 
tvärprofessionellt sammanhang? - Finns det några kvalitativa variationer 
mellan brukares och vårdgivares uppfattningar och konstruktioner av 
brukarmedverkan? I så fall, vilka? 

Forskningsprojektet vänder sig till de ovan identifierade gapen på följande 
sätt; gapen mellan professionella och mellan olika grupper i den multipro-
fessionella organisationen tolkas här som ett behov av att undersöka och 
förstå potentiella gap relaterade till samarbetspraktiker i den interprofes-
sionella kontext som kliniska mikrosystem inom vård och social omsorg 
utgör. Fokuset är på gap mellan olika hälsoprofessioner i samband med 
teamarbete och gap mellan brukare och professionella rörande uppfatt-
ningar av brukarinvolvering i mikrosystem. I detta projekt vidgas hälsosy-
stemet till att omfatta välfärdsystemet därmed inkluderande social omsorg.  

Det tredje gapet, gapet mellan kunskap och praktik hanteras här genom att 
anlägga en collaborativ interaktiv forskningsansats för att därmed möjlig-
göra ett gemensamt lärande mellan deltagare/praktiker och forskare 
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(Svensson & Aagard Nielsen 2006)8. Den collaborativa forskningsansatsen 
är därmed också i linje med avhandlingsprojektets övergripande syfte – att 
studera samarbete inom vård och social arbete. 

13.3 Collaborativ forskning som ett 
paraplybegrepp för flera 
forskningsvarianter 

Begreppet collaborativ forskning används i det här sammanhanget som ett 
övergripande paraplybegrepp för att inbegripa en bred samling av olika 
forskningsvarianter såsom aktionsforskning, participativ forskning och 
interaktiv forskning (Ellström 2007). Ordet collaborativ är en direktöverfö-
ring från engelskans collaborative. Skillnaderna mellan dessa forsknings-
varianter är inte helt klar och är delvis överlappande. Ansatserna kan dock 
översiktligt beskrivas utifrån att respektive variant intar något skilda för-
hållningssätt avseende relationen mellan forskningspersoner och forskare 
samt delvis har olika fokus (Tabell 1). 

                                                      
8 Samtidigt noteras att uppdelningen mellan kunskap och praktik är mångfasetterad och att 
vård och omsorgspraktiken inte är i avsaknad av vare sig kunskap eller teori. 
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Tabell 1. Distinktioner mellan aktionsforskning, participativ forskning och inter-
aktiv forskning avseende vissa variabler. Bearbetning baserat på Svensson & Aa-
gard Nielsen (2006) och Westlander (2006, 2008). 

 Aktionsforskning Participativ 
forskning 

Interaktiv forsk-
ning 

 

Syn på relation 
mellan forsk-
ningspersoner 
och forskare 

Tendens mot ob-
jektifiering av 
forskningsperso-
ner. 

Ömsesidighet 
mellan forsk-
ningsperson 
och forskare. 

Ömsesidighet mel-
lan forskningsper-
son och forskare. 

Fokus Forskaren med-
verkar i en kon-
kret förändring, 
företrädesvis i ett 
arbetslivssam-
manhang. 

Resultatet har 
både en prak-
tisk och teore-
tisk betydelse 

Gemensamt läran-
de och kunskaps-
bildning 

 

En aktionsforskningsansats har fokus på handling i en konkret förändring 
av den lokala praktiken, ofta i ett arbetslivssammanhang. Kunskapsansprå-
ket är främst en lokal teoribildning i den specifika kontext där forskningen 
bedrivits. Vad gäller relationen mellan deltagare och forskare tenderar ak-
tionsforskning att inta en objektifierande ansats där forskningspersonerna 
inte involveras i forskningsprocessen. (Svensson & Aagard Nielsen 2006).  

Vid en participativ forskningsansats är målsättningen att åstadkomma en 
mycket hög grad av gemensam hantering och fullt partnerskap genom hela 
forskningsprocessen, såsom exempelvis vid sk co-operative inquiry som 
bland annat har beskrivits av Reason (1999). Resultatet har både praktiska 
och teoretiska implikationer (Svensson & Aagard Nielsen 2006). Hum-
melvoll & Severinsson (2005) har genomfört en studie med en cooperative 
inquiry-ansats inom norsk akutpsykiatri där vårdpersonal genomförde ak-
tiviteter för att integrera teori och forskning i omvårdnadspraktiken i en 
intervention som närmast kan beskrivas som en forskarstödd studiecirkel. 

Ambitionen i en interaktiv ansats är det gemensamma lärandet baserat på 
jämlika och ömsesidiga relationer mellan forskare och deltagare (Svensson 
2002). Den interaktiva forskningsmodellen kan idealt beskrivas som två 
interaktiva cykliska aktivitetssystem; forskningssystemet respektive prak-
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tiksystemet. De bägge systemen drivs av problem och frågor som uppstått 
antingen ur praktiska erfarenheter och/eller tidigare forskning. Med en in-
teraktiv forskningsansats ses dessa bägge system som sammankopplade 
lärandesystem som skapar framväxande versioner av en gemensam kon-
ceptualisering och tolkning av forskningsobjektet i fråga (Ellström 2007).  

Både i participativ och interaktiv forskning förekommer att deltagarna om-
nämns för ”med-forskare” (Reason 1999), eller ”med-producenter” (Lars-
son 2006) för att markera en hög grad av ömsesidighet. Även hos Freire 
(1972) förekommer termen ”co-investigators” för att benämna de personer 
som vanligtvis betraktas som objekt som ska undersökas (ibid. p. 78). Den 
interaktiva relationen mellan forskare och forskningsperson kan dock rea-
liseras i olika hög grad och även variera under olika faser av forsknings-
processen beroende på förutsättningar och kontext i det konkreta forsk-
ningsprojektet, se mer nedan i avsnittet Ett utkast till en collaborativ 
forskningsdesign. 

13.4 Värdegrund och kunskapsanspråk i det 
aktuella forskningsprojektet 

Collaborativ forskning kan sägas vila på flera teoretiska värdegrunder, 
varav Kurt Lewins (1997) strävan att forskningen ska bistå den sociala 
praktiken och leda till social handling (engelska: social action) samt den 
kritik som Helga Nowotny m.fl. (2001, 2003) riktat mot traditionell forsk-
ning omnämns som några av förgrundsfigurerna (Svensson och Aagard 
2006). Paulo Freires (1972) frigörelsepedagogik nämns också i samman-
hanget, vars pedagogiska utgångspunkter bland annat var att den rådande 
dikotomin mellan lärare och studerande bör ersättas av en djup ömsesidig-
het och dialog. Freire (ibid) framhåller även interaktionen mellan reflek-
tion och handling för att utveckla förståelse och förändring. Herr & Ander-
son (2005) avråder samtidigt från att överföra modeller som t ex Freire’s 
till andra kontexter än de utvecklats inom.  

Nowotny (2003) placerar sig i opposition mot rådande forskningstradition 
och förespråkar en sk Mode 2-forskning för att ”…obtain a better outome, 
to produce better science.” (Nowotny 2003 p. 3). Mode 2-forskning känne-
tecknas bland annat av att forskningen genomförs i en kontext av praktisk 
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tillämpning i nära kommunikation mellan olika stakeholders, transdiscipli-
naritet samt framväxandet av lösa organisatoriska strukturer i kontrast mot 
universitetens hierarkiska och disciplinorienterade organisationer (ibid).  

Dessa värdegrunder återfinns också i forskningsprogrammet Bridging the 
Gaps med dess betoning på lärande miljö, hanteringen av praktiska pro-
blem och en ökad kompetens hos deltagarna genom dialog och erfaren-
hetsbaserad kunskap (Jönköpings läns landsting 2006). Även forskningsfi-
nansiärerna bakom Bridging the Gaps; d v s statliga Vinnova, 
Vårdalstiftelsen samt skl - Sveriges kommuner och landsting, förde i ut-
lysningen bland annat fram behovet av skapandet av nya lärandestrukturer 
och ökad förmåga att ta till sig kvalitetssäkrad kunskap (Vinnova 2006). 

Motivet för användandet av en collaborativ forskningsansats i det här spe-
cifika forskningsprojektet är tvåfaldigt. Det ena motivet är kopplat till 
Bridging the gaps identifiering av behovet av ett överbryggande av gapet 
mellan teoretisk kunskap och praktik, där den collaborativa ansatsen fram-
står som ett rimligt tillvägagångssätt även i detta forskningsprojekt. Det 
andra motivet, vilket också tidigare nämnts, är kopplat till det övergripan-
de syftet att studera samarbete i vård och social omsorg med en betoning 
på konstruktioner och lärande av teamarbete och brukarmedverkan. Ge-
nom att anlägga en forskningsansats som i sig kan ge förutsättningar för 
samarbete och gemensamt lärande (Svensson 2002, Svensson 2006, Lars-
son 2007), är forskningsmetoden kongruent med intentionen att utforska 
begrepp såsom empowerment och brukarmedverkan. 

Ett av de specifika forskningsintressena i avhandlingsprojektet är att ut-
forska hur vårdgivare och brukare uppfattar och lär teamarbete och bru-
karmedverkan. Också i detta avseende sammanlänkas den interaktiva an-
satsen med en strävan att fånga brukarens egna uppfattningar och 
reflektioner av brukarmedverkan, liksom de professionellas uppfattningar. 
Värdegrunden för att inkludera både brukare och professionella i den in-
teraktiva kunskapsbildningsprocessen baseras på ambitionen att skapa 
jämbördiga och ömsesidiga relationer mellan forskarna och deltagarna 
(Svensson 2002). Värderingarna är därmed grundade i begrepp såsom 
medverkan, ömsesidighet och intentionen att forska tillsammans med del-
tagarna istället för att forska på (Herr och Anderson 2005) förmodat passi-
va objekt. På detta vis delas i detta forskningsprojekt flera av värdegrun-
derna som angivits av de ovan nämnda nyckelpersonerna och 
forskningsfinansiärerna.  
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 Kunskapsanspråk i projektet 
Förespråkare för Mode 2 framhåller att forskningen med en sådan ansats 
krävs för en producera bättre vetenskap (Nowotny 2003 p. 3). Inom colla-
borativ forskning anförs exempelvis att genom att forskningsansatsen ex-
plicitgör tidigare tyst (tacit) kunskap så bibehålls kontexten intakt, vilket i 
sin tur ökar möjligheterna att applicera teorier och modeller i nya situatio-
ner (Eikeland 2006), något som kan tolkas som anspråk på generaliserbar-
het.  

De kunskapsanspråk som lyfts fram av de ovan nämnda exemplen av före-
språkare för Mode 2 och collaborativ forskning är däremot inte något som 
framhålls specifikt i det aktuella forskningsprojektet. Avsikten vad gäller 
kunskapsanspråk i föreliggande forskningsprojekt är istället att utgå från 
de akademiska krav på trovärdighet [engelska: trustworthiness] i dimen-
sionerna trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet (Lincoln & Guba 1985, 
Graneheim & Lundman 2004) som existerar inom forskning med en kvali-
tativ ansats.  

 Ett socialkonstruktionistiskt ramverk 
Forskningsprojektet har en interdisciplinär bas då det ingår som en del av 
Bridiging the Gaps forskningsprogram. Projektets teoretiska ramverk utgår 
dock från teorier inom socialt arbete och social vetenskap. Forskningspro-
jektet är ontologiskt baserat på ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
(Barlebo Wennerberg 2000, Silverman 2001) och den teoretiska huvudin-
riktningen är kvalitativa induktiva forskningsmetoder. Begrepp såsom em-
powerment, brukarmedverkan, tvärprofessionellt teamarbete och kliniska 
mikrosystem undersöks med teorier inom vuxnas lärande och etnometho-
dologi (Garfinkel 2002). Det kan också finnas en öppning mot applikatio-
nen av organisationsteorier på makronivå. Forskningsmetoderna är feno-
menografi, (Marton 1981, Marton & Booth 1997), etnografiska och 
deduktiv teoridrivna observationer samt den collaborativa interaktiva 
forskningsansats (Svensson & Aagard Nielsen 2006) som beskrivs i det 
här kapitlet (Tabell 2).  
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Tabell 2. Översikt ontologi, epistemologi och använda forskningsmetoder i aktu-
ellt forskningsprojekt, delstudier I-IV. Kvarnström, S. (2008) Research study plan. 
Hälsohögskolan. Högskolan i Jönköping. 

1) note: emphasis on etnomethodology 
2) note: studie I-II har behandlats inom ramen för en licentiatavhandling 

13.5 Vägval inför ett utkast till en collaborativ 
forskningsdesign 

I följande avsnitt diskuteras en collaborativ forskningsdesign i det aktuella 
forskningsprojektet utifrån olika val inom variablerna: 1) inriktning, 2) 
forskarroll samt 3) moment i forskningsprocessen. 

 Study 
I2 

Study 
II2 

Study 
III 

Study 
IV 

Ontological base: Social constructionist perspective X X X X 

Epistemology: Adult learning and etnomethodology X1 X X X 

     

Research method: Discursive social psychology X    

Research method: Critical incident technique; 
analysed with latent content analysis 

 X   

Research method: Phenomenography   X X 

Research method: Observations, inductive   X  

Research method: Observations, deductive    X 

Research method: Collaborative research approach   X X 
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 Val av inriktning: interaktiv, aktionsforskning eller 
participativ forskning? 
I designen av föreliggande forskningsprojekt framstår, såsom tangerats 
tidigare, en interaktiv forskningsansats som mer adekvat framför aktions- 
och participativ forskning i huvudsak på grund av forskningsprojektets 
intresse för lärande (jfr Tabell 1). Relaterat till Freires (1972) tankar om 
lärande samt det ”pedagogiska mötet” (Jenner 2004) inom social pedago-
gik betonas kunskapsprocessen (knowledge as a process) som skapas i en 
kommunikativ dialog mellan terapeut och klient, om att ”tränga fram” till-
sammans9. Samtidigt finns en medvetenhet om att det inte är en helt jäm-
bördig relation mellan forskare och deltagare. Det finns alltid maktrelatio-
ner och även en till synes neutral intervjusituation kan (miss) brukas i en 
maktaspekt av forskaren (Kvale 2006). En ambition är att utveckla en sub-
jekt-subjekt relation genom perspektivskiften och att förstå individen i 
hennes egen kontext i det pedagogiska mötet (Jenner 2004). Andra delar i 
teoribildningar kring vuxnas lärande som har implikationer för den interak-
tiva ansatsen i forskningsprojektet är sk erfarenhetsbaserat lärande (Kolb 
1984), synen på deltagaren som en sk ”reflective practitioner” (Schön 
1991), samt sk communities of practice (Wenger 2002, 1998). 

 Val av forskarroll: forskardominerad eller fullt 
partnerskap? 
Valet av forskarroll i collaborativ forskning kan sägas stå mellan ytterlig-
heterna forskardominerad roll respektive ett gemensamt hanterat ansvar 
med fullt partnerskap (Westlander, 2006, 2008). Valet av forskarroll på-
verkas av de omständigheter som existerar i det aktuella forskningsprojek-
tet, nämligen tid och deltagare.  

Enligt Larsson (2006) är gemensamt lärande en synnerligen tidskrävande 
process för deltagarna. I detta forskningsprojekt kan deltagarna härledas 
från två målgrupper. Dels brukare som i flera fall är yrkesarbetande efter 
en relativt kort behandlingsperiod och därför inte kan beräknas avsätta den 
tid som ett fullt partnerskap kan innebära. Dels är deltagarna vårdgivare 

                                                      
9 Notera dock att relationerna i det aktuella forskningsprojektet inte är de mellan terapeut 
och klient. 
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vars tid är begränsad i dagens välfärdsorganisationer. En annan avgörande 
tidsaspekt är forskarens egen avsatta tid där finansieringen sträcker sig till 
en två års-period, vilket också är en begränsning. Detta sammantaget talar 
för en forskarroll som är forskardominerad i vissa moment och mer riktad 
mot partnerskap i andra moment av forskarprocessen, vilket redovisas 
nedan. Bedömningen är att de yttre ramarna för projektet inte ger utrymme 
för en forskarroll med ett fullt partnerskap. 

En annan dimension av forskarrollen handlar om ett sk ”insider”- eller 
”outsider”-perspektiv i förhållande till deltagarna och de medverkande or-
ganisationerna. Forskningsstuderandens egen bakgrund är sjuksköterska på 
mikrosystemnivå, arbetsledning på mesonivå och ansvarig på övergripande 
makrosystemnivå med mångårig erfarenhet inom främst hälso- och sjuk-
vård (jämför begrepp utvecklade av Bataden et al 2007), vilket kan indike-
ra ett insiderperspektiv. Ställningstagandet i forskningsprojekten är dock 
att balansera ett i huvudsak outsider-perspektiv med ett insiderperspektiv, 
för att uppnå optimal trovärdighet (Lincoln & Guba 1985, Graneheim & 
Lundman 2004) i studierna. 

 Val av involvering i olika moment och faser i 
forskningsprocessen 
I en interaktiv forskningsprocess finns olika faser och moment, vilka har 
beskrivits av Larsson (2006). I den inledande fasen går deltagare och fors-
kare in processen med olika erfarenheter och förväntningar, vilka måste 
diskuteras och klargöras innan lärandeprocessen kan äga rum. Själva 
forskningsprocessen innehåller följande moment: problemdefinition, val av 
metod, analys, presentation och spridning av resultat. Den sista fasen inne-
håller akademiska resultat i form av artiklar, nya koncept o dyl. respektive 
praktiska resultat d v s användbarhet i organisationen eller på individnivå, 
nya insikter och kontakter. Enligt Larsson (ibid) är “The involvement of 
the participants in the analytical work [is] the essence of an interactive ap-
proach.” (p. 244), varför ett fokus läggs på just det momentet.  

I det aktuella forskningsprojektet planeras faserna och momenten att hante-
ras enligt följande:  

Inledningsfas: genomförs via planeringsmöten med vårdgivare på chefs- 
och medarbetarnivå vid respektive praktikdomän – sammanlagt tre enhe-
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ter, då forskarstuderandens förslag till mål och genomförande diskuteras 
och fastställs. Fördelen med involvering i denna fas är att projektet tidigt 
vägs mot praktikens behov och intressen, vilket ökar studiens potential för 
praktisk relevans. Noteras dock att en sådan fas sker i stort sett i alla studi-
er med en kvalitativ ansats, det s.k. ”tillträdet till fältet”. 

Forskningsprocessfas: de olika momenten genomförs med olika omfatt-
ning av deltagarinvolvering. 

• Problemdefinition.  
Forskningsproblemen definieras av verksamhet/praktiker på en 
övergripande nivå, d v s Bridging the gaps, samt genom tidigare 
forskning. Studiens syfte fastställs i ett akademiskt sammanhang. 
Deltagarna (vårdgivare, ej brukare) involveras i utformandet av 
den semistrukturerade frågeguide som används i brukarintervjuer-
na. Nackdelen med ett inte fullständigt partnerskap i denna fas är 
att studien trots allt kan förlora i lokal praktisk relevans för den 
enskilda arbetsplatsen. 

• Val av metod.  
Fastställs i interaktion med deltagare (vårdgivare, men ej brukare). 
Det slutliga ställningstagandet görs dock i samråd med forskarstu-
derandens akademiska handledare. 

• Analys.  
Uppföljande interaktiva individuella intervjuer med brukare ca 1 - 
2 månader efter en första intervju samt reflektionsmöten och lä-
rande analysseminarier med vårdgivare för att reflektera kring pre-
liminära fynd i det ackumulerade datamaterialet. Reflektionsmöte-
na upprepas minst två gånger vid varje praktikdomän. De olika 
aktiviteterna förbereds noggrant pedagogiskt för att nå fram till ett 
gemensamt lärande baserat på jämlika relationer och teorier om 
vuxnas lärande. Ansvarig för detta är forskarstuderanden i samar-
bete med kontaktpersoner vid respektive praktikdomän. Data från 
dessa aktiviteter dokumenteras i loggbok. Fördelen med uppföl-
jande intervjuer med brukare är att ”huvudpersonen” i studien be-
reds möjlighet att ta en interaktiv och lärande roll. Nackdelen är att 
detta av praktiska skäl enbart sker på individnivå och sannolikt 
inte heller kommer att beröra huvuddelen av deltagarna på grund 
av bortfall. Återföringen av dessa interaktiva samtal (anonymise-
rat) sker dock till vårdgivarna för en möjlighet till lärande på orga-
nisationsnivå. 

• Presentation och spridning av resultat.  
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Det är önskvärt med hög grad av integration i detta moment, så att 
potentialerna med den interaktiva ansatsen tas tillvara. 

 

Avslutande fas, akademiska resultat och användbarhet: forskningsproces-
sen bör genomföras så att den avslutande fasen innebär en hög grad av an-
vändbarhet på både organisations- och individnivå.  

 Utkast till en design för ett gemensamt lärande 
Utifrån ovanstående diskussion föreslås en collaborativ interaktiv forsk-
ningsdesign för det aktuella forskningsprojektet, vilken kan beskrivas med 
nedanstående figur (Figur 1). De mörkare delarna markerar de interaktiva 
momenten, de ljusare delarna markerar övrig datainsamling.  

Genom denna design förväntas det gap som identifierats inom forsknings-
programmet Bridging the gaps och som nämndes inledningsvis, d v s gapet 
mellan kunskap och praktik, bemötas på ett optimalt och medvetet sätt för 
att möjliggöra ett gemensamt lärande mellan deltagare/praktiker och fors-
kare i detta specifika forskningsprojekt. 

 
Figur 1. Utkast interaktiv forskningsprocess per praktikdomän.  
Mörka delar indikerar interaktiva moment, ljusare delar indikerar övrig 
datainsamling. Pilen indikerar den interaktiva reflektionen över prelimi-
nära data. 
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14  Vad krävs för att benämna en  
vetenskaplig studie för interaktiv? 

AnnCharlotte Norman 

14.1 Tid för reflektion och lärande 
Inom ramen för projektet Bridging the Gaps är det uttalat att vi ska bedriva 
forskning med en interaktiv forskningsansats. Varför det kan man fråga 
sig? Vad är nyttan eller poängen med att bedriva interaktiv forskning i 
jämförelse med traditionell forskning och vid vilken nivå av delaktighet 
vet jag att jag kan kategorisera min forskning till den interaktiva forsk-
ningsansatsen? 

Av egen erfarenhet vet jag att den praktik jag ämnar studera i Hälso- och 
sjukvården lider av ständig tidsbrist. Det problematiseras även av Ekberg 
et al (2006) som beskriver att hälso- och sjukvården under senare år an-
ammat det resurssnåla tänkandet vilket lämnar mindre tid i utrymme för 
kreativt och innovativt tänkande för långsiktig utveckling. Den tid som 
trots allt tillägnas utveckling blir därför oerhört viktig både för personal 
och verksamhet och behöver därför hårt prioriteras och planeras så att den 
blir värdeskapande för alla parter (a.a.). Det är en bild jag själv känner igen 
som chef inom hälso- och sjukvård under flera år. Jag har ibland sett på 
mig själv som en sträng grindvakt till verksamheten för att personalen ska 
få arbetsro att både bedriva och att utveckla hälso- och sjukvård.  

Förutom att hälso- och sjukvård ska ägna tid åt förbättringar ställs också 
krav på en mer demokratisk styrning. Personal vill vara delaktig i verk-
samhetens mål och styrning och de auktoritära och Tayloristiska styrmo-
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dellerna är inte gångbara i dagens multiprofessionella organisationer. De-
mokrati tar också tid i anspråk.  

Med den erfarenheten som grund funderar jag över hur en enhet inom Häl-
so- och sjukvården också ska få tid att ingå i ett interaktivt forskningspro-
jekt? Hur kan jag hitta nyfikna och motiverade medforskare på en klinik i 
Jönköpings läns landsting som kan tänka sig bli min praktik för utforskan-
de av lärprocesser i vården?  

I en interaktiv ansats är kunskapsproduktionen både motiverande och me-
ningsskapande för praktiken eftersom problemställningen utgår från deras 
egen situation. Men jag ser att deras tid som medforskare kommer att vara 
begränsad och därför är det viktigt för mig att förstå de kvalitetskriterier 
som avgör att det är en interaktiv ansats. Jag behöver hitta en framkomlig 
väg där praktikens deltagande är tillräcklig för att benämna forskningen 
interaktiv men samtidigt avväga utrymmet för delaktigheten så att både 
praktiken och forskningen orkar hålla ut i ett långsiktigt samarbete. Mitt 
fokus i detta kurspaper är därför inte att diskutera nyttan med interaktiv 
forskning utan snarare att förstå distinktionen då en studie kan benämnas 
interaktiv i jämförelse med annan design.  

Syftet med det här papret är att identifiera vilka kvalitetskriterier för ge-
nomförande min forskning bör innehålla för att kunna benämna det en in-
teraktiv forskningsansats. 

Till en början beskriver jag bakgrunden till interaktiv forskning och sedan 
hur jag gått tillväga för att identifiera kvalitetskriterier för en interaktiv 
forskningsansats. Jag följer upp med att presentera författarnas samsyn 
respektive icke samsyn hur interaktiv forskning ska bedrivas samt några 
viktiga förutsättningar att beakta som författarna lyfter fram. Avslutnings-
vis reflekterar jag själv över vad jag läst och vad det innebär för mitt 
kommande avhandlingsarbete. 

14.2 Från traditionell till interaktiv forskning 
I kursens huvudbok Action Research and Interactive Research – Beyond 
practice and theory skriven av Aagard Nielsen & Svensson (2006) hittar 
jag en sammanhållen beskrivning av aktionsforskning formulerad av The 
Danish network for Action Research;  
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Action Research is understood as a scientific method for making research. 
It underlines the connection between understanding and change, between 
theory and practice, and an active co-operation between researchers and the 
participants in the production of new knowledge. (sid 14, a.a.) 

En av drivkrafterna till aktionsforskningens  framväxt  är  Gibbons et. al. 
(1994) presentation av  ”the new production of knowledge”. Intresset för 
en ny kunskapsproduktion kommer från företag och andra organisationer 
som menar att forskningen inte enbart ska utföras av och tillfalla universi-
teten. De efterfrågar en mer problembaserad kunskapsutveckling i partner-
skap med praktiken så att resultaten kan komma praktiken tillgodo. Gib-
bons et. al menar att på grund av kraven i samhället är en ny typ av 
kunskapsproduktion på väg att växa fram som är annorlunda i karaktären 
än den traditionella forskningen; 

…a new form of knowledge production is emerging alongside the tradi-
tional, familiar one. A new mode of knowledge production affects not only 
what knowledge is produced but also how it is produced; the context in 
which it is pursued, the way it is organized, the reward systems it utilizes 
and the mechanisms that control the quality of that which is produced. 
(s.vii, a.a.) 

Författarna menar också att denna nya typ av kunskapsproduktion är mer 
”robust” till karaktären än traditionell forskning genom att kvalitetskon-
trollen är bredare och mer varierad. Kunskapsmassan är producerad inter-
aktivt i en simultan process av lärande och förändring. Författarna menar 
att samhället förändras allt snabbare och förändringarna blir allt svårare att 
förutspå på grund av en ökande komplexitet. För att samhället, organisa-
tioner och företag ska kunna hantera den komplexiteten och de snabba för-
ändringarna behövs en mer innovativ kunskapsutveckling där lärande och 
interaktivitet blir nya strategier för att uppnå tillämpbar kunskap. Förfat-
tarna menar att en linjär och mekanistisk modell av kunskapsutveckling 
som förespråkas av traditionell forskning är inte tillämpbar i ett ständigt 
föränderligt samhälle (a.a.) 

Till en början utvecklades aktionsforskning ur den traditionella forskning-
en som en motreaktion på att den traditionella forskningen enbart forskar 
”på” och inte ”för” praktiken (Westlander 2006, Ellström 2008, Svensson 
et al, 2002). Kritiken som senare successivt utvecklades mot aktionsforska-
re var att de underordnade forskningens kunskapsintressen för att istället 
framhålla praktikens nyttointressen. Dessvärre kunde man se att aktions-
forskare då reducerades till konsulter och intog en mer serviceroll i förhål-
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lande till praktiken vilket inte kan godkännas i ett vetenskapligt samman-
hang. Ur aktionsforskningen formas därför interaktiv forskning där kun-
skapsutveckling i samverkan mellan forskare och praktiker är slutproduk-
ten. En gemensam kunskapsbildning innebär att forska tillsammans ”med” 
de berörda. Förordare för interaktiv forskning framhåller även att varken 
praktikens eller akademins nyttointressen ska underordnas den andre. Båda 
slutprodukterna är lika viktiga. (a.a.)  

Interaktiv forskning börjar således bli en alltmer accepterad design på ve-
tenskapsarenan med den praktiska nyttan och implementering som en 
framtida vision av den nyproducerade kunskapen (Aagard Nielsen & 
Svensson, 2006). 

Inom amerikansk litteratur finner man begreppen Collaborative Research 
och Participatory Action Research (PAR) som i huvudsak likvärdiga be-
grepp som det nordiska  begreppet interaktiv forskning (Westlander 2006, 
Ellström 2008, White et al 2004, Herr & Anderson 2005).10 

14.3 Kritik till interaktiv forskning 
Nackdelar med att genomföra en interaktiv forskning är främst tidsåtgång-
en (Westlander 2008, Ellström 2008). Att involvera deltagare i alla mo-
ment i forskningsprocessen kan visserligen validera resultaten men det tar 
mycket tid i anspråk. Forskningens vetenskapliga ramar kräver mer om-
sorgsfullt utförd design än om praktiken genomför ett utvecklingsarbete 
med hjälp av en konsult. Tidsåtgången är därför ett bekymmer både för 
praktiken och forskaren. Forskaren kan inte göra avkall på de metodolo-
giska ramarna om vetenskaplig kunskapsproduktion är målet men det kan 
vara svårt för forskaren att hålla fast vid detta då praktiken börjar bli otåli-
ga och vill komma till resultat (Westlander, 2008). 

En annan kritik som beskrivs är att interaktiv forskning inte har samma 
vetenskapliga värde som traditionell forskning (Herr & Anderson 2005, 

                                                      
10 Jag kommer fortsättningsvis att använda mig av begreppet interaktiv forskning som ett 
samlande begrepp för aktionsforskning, collaborative research och PAR trots att det finns 
både likheter och olikheter beskrivna i litteraturen. 
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Svensson et al 2002). Interaktiv forskning fastnar i det lokala och specifika 
när deltagarna får stort inflytande över forskningsprocessen. Traditionella 
forskare erkänner interaktiv forskning såsom lokal kunskap men inte så-
som vetenskapligt generaliserbar kunskap som når utöver den undersökta 
praktiken. Mycket av kritiken har dock varit riktad mot aktionsforskning-
en. Det som tydligt understryks i interaktiv forskning (till skillnad från ak-
tionsforskning) är att forskningen kan ta avstamp i den situationsbundna 
problemlösningen men den behöver kombineras med en förklarande ansats 
som visar på grundläggande samband och mekanismer. Svensson et al. 
(2002) argumenterar att den interaktiva forskningen kan förklara sitt veten-
skapliga värde genom resonemang hämtat från både pragmatismen och den 
kritiska realismen.  

14.4 Tillvägagångssätt 
För att kunna identifiera kvalitetskriterier för interaktiv forskningsansats 
använder jag mig av kurslitteraturen samt annan relevant litteratur jag får 
tips om inom ramen för kursen eller söker fram utifrån författarnas refe-
renslistor. Jag läser och granskar litteraturen med perspektivet vad en in-
teraktiv ansats bör innehålla för att jag ska kunna benämna och försvara 
min framtida avhandling såsom en interaktiv ansats. Vilka principer behö-
ver jag följa vid planering av forskningen? Ser författarna olika på den frå-
gan eller finns en samsyn för vad som ska ingå?  

I resultatet presenterar jag vad som förenar respektive skiljer författarnas 
syn på en interaktiv ansats samt fångar upp vad som är viktigt att beakta 
vid planering av en interaktiv forskningsstudie. 

Författarnas samsyn av vad interaktiv forskning ska inkludera väljer jag att 
presentera med hjälp av Ellströms (2008) modell The Threefold task. Jag 
inleder med att presentera modellen och följer sedan upp med författarnas 
resonemang av vad interaktiv forskningsansats ska inkludera. Jag avslutar 
med en underrubrik Forskarrollen – kompetensprofil hos den interaktive 
forskaren som inte går att undergruppera i Ellströms modell samt skiljer ur 
en rubrik där författarna har olika syn på interaktivt upplägg. 
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14.5 Samsyn om interaktiv forskningsansats. 
Ett måste för att benämna det interaktiv forskning menar Ellström (2008) 
är att forskningen innefattar ”The Threefold task” där ingen av uppgifterna 
ska vara underordnad den andre. Det innebär att forskningen för det första 
ska inkludera en vetenskaplig uppgift (the scientific task) vilket innebär 
långsiktigt, vetenskapligt accepterad teoretisk utveckling exempelvis nya 
koncept, teorier och modeller. För det andra ska interaktiv forskning in-
kludera en praktikorienterad uppgift (the practice-orientated task), till ex-
empel förändrings- och innovationsprocesser i organisationen. För det 
tredje ska interaktiv forskning inkludera en lärande uppgift (the educative 
task) vilket innebär ökad individuell och gemensam insikt, kunskap och 
kompetens av de som involveras i projektet. 

The scientific task 

Målsättningen med att som forskare arbeta interaktivt är att ny kunskap ska 
skapas i mötet med deltagarna. Kunskapen ska innehålla hög vetenskaplig 
standard och dessutom vara utvecklande och praktiskt användbar för delta-
garna. (Aagard Nielsen & Svensson 2006, White et. al 2004, Herr & An-
derson 2005, Van de Ven & Johnson 2006, Westlander 2008, Ellström 
2008).  

För att det ska vara möjligt ska deltagarna vara med och kunna påverka 
hela forskningsprocessen från definition av problem via analys och till sist 
spridning av resultaten (Aagard Nielsen & Svensson 2006, Westlander 
2008, White et. al 2004, Ellström 2008). 

Flera författare menar att en förutsättning för att bedriva interaktiv forsk-
ning är att forskaren har tillgång till ett akademiskt sammanhang parallellt 
till praktiken. (Eikeland 2006, Westlander 2006, 2008; Ellström 2008). 

Eikeland (2006) myntar begreppen ”on-stage” och ”back-stage” som kan 
förstås som att forskaren behöver vara nära praktiken och diskutera resul-
taten med deltagarna för att kunna validera dem (”on-stage”) och parallellt 
utsätta sig för vetenskaplig kritik i ett akademiskt sammanhang, ”back-
stage”. Eikeland menar att forskare behöver studera det som verkligen 
händer i praktiken, inte den deklarerade värdegrunden eller det politiskt 
korrekta i en organisation. Forskaren måste finnas ”on-stage”, nära prakti-
ken och skapa relationer med deltagarna så att de vågar agera som de bru-
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kar göra vanligtvis. Det är en förutsättning för att kunna lära både indivi-
duellt och tillsammans. 

Building the capacity to systematically alternate between performing ”on 
stage”, and reflecting critically “back stage”, may challenge organizations 
stifled by routines and habits, or led by power and rhetoric. But this is what 
research validity needs.  It is also what innovation and competitiveness re-
quires. (sid 232, a.a.) 

Eikeland menar också att interaktiva forskare behöver lyssna och förstå 
kritiken av traditionella forskare vad gäller validering av resultaten. Eike-
land understryker att interaktiva forskare behöver anta utmaning att valide-
ra sin forskning så att den blir akademiskt accepterad. Den interaktivt upp-
lagda studien kan också bidra till en ökad validering i förhållande till de 
problem traditionell forskning brottas med. Det viktigaste med validering-
en är att göra forskningsprocessen synlig, exponerad och förstådd genom 
att deltagarna får tillgång att diskutera dem samt att resultaten granskas 
kritiskt av andra forskare (a.a.).  

Några författare förespråkar en kombination av multipla metoder i ett in-
teraktivt forskningsprojekt (Van de Ven & Johnson 2006, Larsson 2006, 
Herr & Anderson 2005). Van de Ven & Johnson (2006) menar att ett plu-
ralistiskt förhållningssätt att jämföra multipla modeller av verkligheten är 
avgörande för att utveckla objektiv vetenskaplig kunskap.  

A research finding, principle or process is judged to be robust when it ap-
pears invariant (or in common) across at least two (and preferable more) 
independent contexts, models or theories. (sid 13, a.a.) 

Comparing and contrasting multiple models that reflect different perspec-
tives is essential for discriminating between error, noise, and robust infor-
mation about a complex problem being investigated. (sid 32, a.a.) 

Författarna betonar dock att forskningsfrågan är avgörande för om interak-
tiv ansats är lämplig samt vilka metoder som ska användas för att få svar 
på frågan. (Aagard Nielsen & Svensson 2006, Eikeland 2006, White et. al 
2004, Ellström 2008). 

Herr & Anderson (2005) betonar också att forskaren måste vara öppen 
med att metoderna kommer att växla beroende av hur forskningen växer 
fram. Det går inte i en forskningsplan att förutsäga alla metodologiska steg 
i förväg eftersom det är beroende av hur teoribildningen växer fram under 
projektets gång. Praktikens utvecklingscirklar och forskningens analyscirk-
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lar (se figur 1) föder successivt fram nya konceptualiseringar av analyserat 
datamaterial och därmed nya frågeställningar att utforska.  

Praktikens aktiva medverkan i analysarbetet skiljer ut den interaktiva 
forskningen från traditionell forskning, aktionsforskning och uppdrags-
forskning menar Svensson et. al. (2002). Eller som Larsson (2006) uttry-
cker sig; “The involvement of the participants in the analytical work is the 
essence of an interactive approach.”(sid 244, a.a.)  

Ohlsson (2002) förtydligar hur analysarbetet kan gå till. Han menar att 
forskningens möjlighet att varaktigt tillföra något till praktiken och att 
överskrida att nyttan enbart återförs till den aktuella kontexten är fors-
karens möjlighet att abstrahera och bygga begrepps- och teoriutveck-
ling. Den kunskapen kan dock inte överföras till praktiken förrän den 
tillförs mening och betydelse av praktiker genom kommunikativt hand-
lande. Första uppgiften för forskaren är därför att som ”kritisk reflek-
tör” inledningsvis upptäcka problem och viktiga frågor gemensamt med 
praktiken. Med forskarens distanserade roll till praktiken och med kun-
skap om kollektiva lärprocesser och ett reflekterande arbetssätt kan 
forskaren gripa in i praktiken så att problemen framträder och kan för-
stås av de inblandade. Det kräver också en relativt öppen ingång av 
forskaren vad gäller forskningsfrågorna.  

Forskarens andra uppgift är att distansera sig från praktiken med det 
insamlade datamaterialet för att tolka, analysera och skapa begreppslig 
förståelse av materialet (jämf. Eikelands (2006) begrepp ”back-stage”).  
Den tredje uppgiften är att ta tillbaka dessa tolkningar och abstraktioner 
till deltagarna för att få till stånd en gemensam reflektion och ett 
gemensamt lärande och begreppslig förståelse över den aktuella prakti-
ken. Det innebär att forskaren dels validerar sina tolkningar och analy-
ser med hjälp av deltagarna men också att via abstraktionen ta lärdomen 
vidare från det specifika sammanhanget . Det anknyter till forskarens 
mål att generalisera sina resultat och bygga teoriutveckling. Den ge-
mensamma reflektionen och lärandet över det abstraherade resultatet är 
kärnan i närmandet mellan teori och praktik i forskningsprocessen, me-
nar Ohlsson(a.a.). 

Den kritiske reflektören är inte en ”spegel” av praktikernas göranden och 
tankar, utan en kommenterande samtalspartner som i goda fall kan ge ”till-
baka” sådant som praktikerna inte alltid förväntat sig. (sid 101, a.a.) 
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The Practice oriented task 

Samsyn råder även att den kunskap som produceras behöver ha en praktisk 
relevans och att problemformuleringarna ska vara förankrade i praktikens 
problemsituationer. (Aagard Nielsen & Svensson 2006, Ellström 2008, 
Van de Ven & Johnson 2006, White et. al. 2004, Schein 2008). 

Några författare menar att praktiker har ett särskilt intresse för nyttan, an-
vändbarheten och resultatet av kunskapsbildningen. Ibland kan det vara 
viktigare för praktiken att utvecklingsprojekt lyckas än att bilda nya kon-
cept och mer hållbar teoribildning på längre sikt. Om det förhållandet före-
ligger är det viktigt att skriva avtal så att inte praktiken hoppar av projektet 
när de ”fått sitt” (Westlander 2008, Ellström 2008). Oftast är dock prakti-
ken, enligt Svensson et al (2002), också intresserade av förklaringar och 
underliggande mekanismer till de fenomen som förändras och studeras. Ett 
exempel illustreras av Ellström i ett citat av en produktionschef som ut-
tryckte företagets erfarenheter av att delta i ett interaktivt forskningspro-
jekt; 

”…before we believed that there were two kinds of companies; companies 
that make things happen and companies that watch things happen. Our goal 
was to be a company of the first kind. Now we understand that there is a 
third type of company. Our goal is now to become the company that make 
things happen and try to understand why they happen”. (sid 12, Ellström 
2008) 

The educative task 

Det finns en tydlig samsyn mellan författarna att interaktiv forskning bör 
innehålla fullt partnerskap mellan forskare och praktiker där samlärande, 
delaktighet och organisatorisk utveckling är ledorden och att huvudmålet 
är en ökad kunskapsbildning hos bägge parter (Aagard Nielsen & Svens-
son 2006, White et. al 2004, Van de Ven & Johnson 2006, Westlander 
2006, 2008; Ellström 2008). Tanken är att bygga ett gemensamt lärande 
mellan forskare och praktiker och där forskaren kan bidra med en djupare 
förståelse av förutsättningarna för utvecklingsarbetet. 

Ambitionen att skapa en gemensam kunskapsbildning baserad på jämlika 
och ömsesidiga relationer mellan forskare och deltagare ser vi som känne-
tecken på en interaktiv forskning. (sid 200, Svensson et.al 2002) 
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Van de Ven & Johnson (2006) menar att gapet mellan teori och praktik är 
inte bara ett ”knowledge transfer problem” utan också ett ”knowledge pro-
duction problem” som går att lösa genom att forskare och praktiker sam-
producerar avancerad teori. Lärmodellen författarna förordar är ”engaged 
scholarship” som inkluderar en konstruktiv konfliktmodell. Författarna 
menar att genom att blanda perspektiv från både forskare och praktiker så 
kan man komma närmare förståelsen av komplexa problem. Lärseminarier 
anordnas där en konfliktmodell är ett arbetssätt att nå den förståelsen. 

Academics are being criticized for not adequately putting their research 
into practice /…/. Professional knowledge workers, as well, are criticized 
for not being aware of relevant research and not doing enough to put their 
practice into theory /…/. As a result, organizations are not learning fast 
enough to keep up with the changing times. (sid 3, a.a) 

I Norden har aktionsforskare de senaste 40 åren huvudsakligen använt sig 
av tre typer av lärmodeller menar Drewes-Nielsen (2006). Det är the Se-
arch Conference (vanligast i Norge), the Dialogue Conference (Sverige 
och Norge) och the Future Scenario Workshop (vanligast i Danmark). Vis-
serligen har mer informella lärmodeller såsom ”open space” blivit allt van-
ligare inom aktionsforskning menar författaren men ovanstående modeller 
är de mest använda och granskade. Drewes-Nielsen har gjort en jämförelse 
och finner att The Dialogue Conference inte har någon ambition av att 
producera generaliserad kunskap. Metoden syftar enbart till att producera 
praktisk och kontext-bunden kunskap. Däremot har the Search Conference 
och the Future Workshop en ambition att överföra kunskapen till andra 
sociala kontexter det vill säga att externt validera resultaten samt att mo-
dellen ska kunna vara användbar metod för många andra aktionsforsk-
ningsprojekt (a.a.). 

Agaard Nielsen & From Lauridsen (2002) är inne på samma typ av lärmo-
dell i samarbetet mellan forskare och praktiker som Van de Ven & John-
son (2006). De använder sig av begreppet pragmatisk forskning som en 
alltför praktik-orienterad forskning. De menar att risken är att kunskapen 
blir alltför instrumentell, kortsiktig och lokal. Pragmatisk forskning inne-
håller ett alltför snävt partsamarbete och för stark betoning på konsensus-
perspektiv. De efterlyser produktiva konfrontationer och konflikter som 
kan utveckla långsiktiga, hållbara och universella värden. 
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Även Ellström (2008) förordar att lärprocessen ska vara utforskande till 
karaktären och stöds därför av oliktänkare och motsatta perspektiv snarare 
än konsensusmodeller.  

In this view, conflicts and ambiguity are not potential threats to learning or 
to efficient performance, but rather potentials for triggering developmental 
learning, and break out of routinized and taken for granted ways of think-
ing and acting. (sid 11, a.a.) 

Vidare har Ellström gjort en illustration av hur närhet och distans kan ge-
stalta sig i den interaktiva forskningsprocessen – se figur 1. Modellen visar 
två interagerande system; the Research system och the Practice system. De 
illustreras i form av cirklar för att beskriva de problemslösningsprocesser 
som existerar i bägge systemen. Bilden skildrar också att den interaktiva 
forskningsprocessen producerar begreppsbildning och tolkningar av forsk-
ningsobjekten som återförs som kognitiv input till den praktiska cirkeln. 
Den nya informationen tillför den praktiska problemlösningsprocessen ett 
värde för nya aktiviteter men också ny information till nästa forskningscir-
kel. Det bildas återkommande ny gemensam kunskap efter en tidsaxel illu-
strerad i mitten av figuren. Lärcirklarna interagerar och bildar återkom-
mande ny gemensam begreppsbildning och kunskap om forskningsobjektet 
via gemensam analys av data. 
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Forskarrollen – kompetensprofil för den interaktive forskaren 

Det råder även samsyn att en viktig uppgift för forskaren på fältet är att 
knyta nära, tillitsfulla relationer till deltagarna för att komma åt empiriska 
data som kan vara dolda även för deltagarna själva (Aagard Nielsen & 
Svensson 2006, Westlander 2006, 2008; Ellström 2008, Van de Ven & 
Johnson 2006, White et. al. 2004, Schein 2008).  

Det kräver att forskaren har kompletterande förmågor och kompetenser för 
att kunna närma sig deltagarna på ett bra sätt. Westlander (2008) har be-
skrivit att forskaren behöver ha följande förmågor förutom de rent akade-
miska för att kunna bedriva interaktiv forskning på ett vägvinnande sätt. 
För det första behöver forskaren ha förmågan att organisera lärprocesser 
som är självgående och har en egen utvecklingskraft. Forskaren behöver 
också vara tydlig med rollfördelning inom projektets ram. Forskaren behö-

Figur 1: Interactive Research as a Two-Way Flow of Prob-
lems and Knowledge (sid 9, Ellström 2008) 
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ver också uppmuntra till deltagande och medverkan och övervinna delta-
garnas motstånd. Det är också viktigt att vara vaksam för om problemupp-
fattningar går isär och verka för att alla har fokus på en gemensam pro-
blemuppfattning genom hela projektet. Forskaren behöver också vara 
lyhörd för den lokala kulturen och de förutsättningar som råder för prakti-
kerna men även våga säga ifrån då dödläge uppstår (a.a.). 

14.6 Icke samsyn om interaktiv 
forskningsansats 

Forskarrollen diskuteras av flera författare. Westlander 2008, Ellström 
2008, Larsson 2006, Herr & Anderson 2005 och Svensson et al. 2002 för-
ordar att forskaren inte ska ta på sig en projektledarroll eller utvecklingsle-
darroll i praktiken. De menar att det blir alldeles för svårt att forsknings-
mässigt distansera sig till praktiken då. Van De Ven & Johnson (2006) 
menar att forskaren kan inta bägge rollerna om vederbörande klarar av att 
identifiera och hålla isär rollerna.  

I tidigare beskrivning av the educative task finns också olika syn på vilken 
lärmodell som ska användas för att bygga gemensam kunskap. Van de Ven 
& Johnson (2006), Ellström (2008) och Agaard Nielsen & From Lauridsen 
(2002) förordar en konfliktmodell för att skapa långsiktig hållbar kunskap. 
Van de Ven & Johnson (2006) argumenterar att det är bästa sättet för att nå 
bakom den gripbara verkligheten och försöka fånga nya komplexa pro-
blem. 

Till skillnad från Svensson et al (2002) och Larsson (2006) menar Schein 
(2008) att det inte är analysen utan den initierade frågeställningen från 
praktiken som skiljer ut interaktiv forskning. Schein menar att för att få 
mer valida och relevanta data måste problemet ha initierats från praktiken. 
Han menar att om initiativet att få hjälp kommer från klienterna är de mer 
villiga att samla den data som behövs för att få svar på frågan. Sedan kan 
forskaren använda empirin för att bygga koncept och teorier som kan 
komma till användning för andra. Forskaren har en ”hjälpande” roll och 
behöver därför utveckla en ”hjälpande” kompetens parallellt med forskar-
kompetensen. Han diskuterar att alla forskare oavsett ansats har någon typ 
av ”psykologiskt kontrakt” med klienterna. De olika typer av relation som 
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växer fram mellan forskare och klient får också betydelse för vilken data 
som går att samla och dess relevans och validitet för forskningsfrågan. De 
olika relationerna beror av 1) huruvida forskningsfrågan är initierad av 
praktiken eller forskaren, 2) till vilken grad forskaren blir personligt invol-
verad i problemlösningsprocessen och 3) till vilken grad deltagaren blir 
personligt involverad i processen, se figur 2. Den relation han själv föror-
dar för att få bästa forskningsresultat som också är den mest tillämpbara i 
praktiken är med hög involvering av både forskare och klienter och där 
problemet har initierats av praktiken (nr. 8 i figuren)(a.a.).  

Schein (2008) skiljer sig tydligt från övriga författare genom att enbart be-
tona närheten till praktiken. Han resonerar inte över behovet av balans 
mellan närhet och distans som övriga författare gör för att säkerställa den 
forskningsmässiga objektiviteten i vissa moment i forskningsprocessen.  

  

Researcher/consultant initiates the project 

 

  Subject/client involvement  

  Low High  

Low 1.Demography 3.Experiments and surveys  Researcher 
involvement 

High 2.Ethnography and partici-
pant observation 

4.Action Research  

  

Subject/client initiates the project 

  

  Subject/client involvement  

  Low High  

Low 6.Internship 7.Educational intervention, 
Facilitation 

 Researcher 
involvement 

and facilitation 
High 5.Contract Research, Expert 

Consulting 
8.Process consulting and 
clinical inquiry 

 

     

Figur 2: Types of researcher/consultant/subject/client relationships. (sid. 268, 
Schein 2008) 
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14.7 Att förebygga interaktiva forskningsfällor 
Författarna tar vid flera tillfällen upp vissa förutsättningar som är viktiga 
att beakta för att få ett vägvinnande genomförande av en interaktiv forsk-
ningsstudie. White et al. (2004) menar att det är okunskap om implemente-
ring av interaktiv forskning som är anledningen till att de inte är så många 
forskare som vågar prova ansatsen. Författarna bidrar därför med ett tyd-
ligt genomförandekoncept i sin artikel Developing and Systematically Im-
plementing Participatory Action Research (a.a.).  I artikeln presenteras 4 
element för systematisk implementering av interaktiv ansats i forsknings-
processen.  White et. al’s synpunkter om vad som är viktigt för implemen-
tering stämmer väl överens med nordiska författarnas erfarenheter. För att 
samla dessa erfarenheter, viktiga att beakta när forskaren ska ta ställning 
till om en interaktiv forskningsansats är lämplig för sin egen forskning, har 
en lista konstruerats utifrån sakinnehållet samt med de författare som har 
poängterat det i sina skrifter. 

 

1. Det är viktigt att klarlägga roller såsom forskarroll, projektledar-
roll, deltagarroll – gärna skriftlig arbetsfördelning. Samtidigt som 
det delade ansvaret ska understrykas. (Ellström 2008, Larsson 
2006, Westlander 2006, 2008; White et. al 2004) 

2. Till en början tydliggöra etiska aspekter och gemensam värde-
grund samt hur projektgruppen når konsensus, mål och förväntat 
resultat. Viktigt också att tydliggöra vilka metoder som ska använ-
das (Ellström 2008, White et al. 2004) 

3. Överenskommelse med ledningen för praktiken för att kunna få 
tillgång till uthålliga och motiverade medforskare. Att ha en konti-
nuerlig dialog med en styrgrupp för praktiken. Att eventuellt skri-
va avtal med partnerskapet och det delade ansvaret för det gemen-
samma projektet.(Ellström2008, Westlander 2008, White et al. 
2004) 

4. På ett tidigt stadium förmedla information om projektet för att 
stödja spridningseffekter i praktiken (Ellström 2008, White et al. 
2004). 
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5. Forskaren ska inte vara ekonomiskt beroende av en organisation i 
partnerskap. Forskaren behöver ett fritt utrymme att presentera re-
sultat oberoende av ekonomiskt stöd till forskningen (Aagard Niel-
sen & Svensson, 2006) 

6. Det är viktigt att förstå vilka stödjande förutsättningar det finns för 
projektets genomförande, exempelvis utvecklingsstöd (tid och 
pengar) för praktiken, tillgång till projektledare, genomtänkt pro-
jektorganisation (Larsson 2006, White et al. 2004) 

14.8 Interaktiv ansats eller ej - det är frågan 
De funderingar som växte fram under kursens gång var vilka kvalitetskri-
terier en interaktiv forskningsansats ska innehålla för att kunna benämna 
den som en interaktiv forskning.  Jag ville förstå skillnaden mellan en tra-
ditionellt upplagd studie med stor andel delaktighet och en interaktiv 
forskningsansats. Mina funderingar utgick också från egen erfarenhet av 
hälso- och sjukvård där jag vet att tidsutrymmet för utveckling är minimalt 
samt att andra forskare konstaterat samma faktum (Ekberg et al, 2006). 

Syftet med det här papret var därför att identifiera vilka kvalitetskriterier 
för genomförande min forskning bör innehålla för att kunna benämna det 
en interaktiv forskningsansats. Jag har kommit fram till att följande är vik-
tigt att beakta. 

För det första ska forskningsprojektet leda till vetenskaplig teoretisk ut-
veckling i form av nya koncept eller utveckling av teorier och modeller. 
Dessa modeller ska vara validerade genom att deltagarna fått möjlighet att 
gemensamt med forskaren skapa en gemensam begreppslig förståelse av 
den aktuella praktiken. Forskaren gör analyser och tolkningar av den in-
samlade empirin (”back-stage”)som sedan presenteras för deltagarna så att 
en gemensam konceptualisering och abstraktion kan finslipas i ett gemen-
samt lärande. Ett värdeskapande både för forskaren som får sina tolkningar 
validerade och för praktiken som kan förstå mekanismer på en mer abstra-
herad nivå. Det är i den processen, i mötet mellan teori och praktik och ett 
gemensamt lärande, som värdet för teorierna skapas.  
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För det andra ska ett interaktivt forskningsprojekt utfalla till en vinst för 
praktiken. Forskaren behöver lägga tid att till en början ringa in problem-
formulering och tydliggöra forskningsfrågorna gemensamt med praktiken. 
Det är viktigt att utgå från en reell problemsituation som praktiken lider av 
för att få motivation och förändringstryck att testa nya lösningar. För fors-
karen är det också viktigt att detta problem inte ska vara specifikt för den 
aktuella kontexten. Problemet behöver vara av mer generell karaktär för 
annars finns inget behov av att forska på det. Det måste också finnas ett 
värde i att abstrahera kunskapen så att den kan bli tillämpbar i andra kon-
texter. I annat fall kan konsult anlitas och snabbare skapa en praktisk lös-
ning till praktiken. 

För det tredje ska ett interaktivt forskningsprojekt leda till ökat gemensamt 
lärande. Det ställer krav på forskarens kompetens att organisera och leda 
lärprocesser. Dessutom en flexibel förmåga att anpassa sig till praktikens 
förutsättningar förutan att göra avkall på forskningens förutsättningar. Vil-
ken lärmodell som används är mer öppet. 

Det jag ämnar forska om är lärande inom vården. Mer specifikt hade jag 
tänkt titta på hur vårdens mikrosystem kan ta till sig ny kunskap och om-
sätta det i praktiken. Min plan är att utgå från kvalitetsregister och se hur 
systemet kan fånga upp och transferera den kunskapen till praktisk hand-
ling. Jag är dock i en fas där jag precis har startat upp mina doktorandstu-
dier och har därför inte hunnit tagit ställning till varken forskningsplan el-
ler fått kontakt med någon praktik än. 

Inledningsvis presenterade jag att det är givet att vi i ramen för projektet 
Bridging the Gaps ska använda oss av interaktiv forskningsansats. Som 
forskare kan jag inte köpa den inriktningen utan att kritiskt argumentera 
varför interaktiv forskningsansats är tillämpbart för mina forskningsfrågor. 
Nu har jag läst och granskat kvalitetskriterier för interaktiv forskning. Jag 
behöver vidare ta del av den traditionella ansatsens fördelar för att kunna 
avgöra vilken design som är mest tillämpbar för mina forskningsfrågor. 
Det gör jag via en doktorandkurs Metodologi och metod inom pedagogiken 
på Växjö universitet. Då hoppas jag också kunna ta del av mer kritiska rös-
ter till den interaktiva ansatsen. Det är naturligt att när jag läser kurslittera-
tur i doktorandkursen Interaktiv forskning så läser jag enbart förespråkar-
nas röster i sammanhanget. Om jag i framtiden fattar beslut att använda 
mig av interaktiv ansats så behöver jag också kunna argumentera för det 
valet. 
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En kritik som vuxit fram hos mig själv när jag läst litteraturen och deltagit 
i kursen är att interaktiva forskare tenderar att gruppera sig i en interaktiv 
familj. Flera författare hävdar att det vetenskapliga värdet i interaktiv 
forskning behöver kritiskt värderas och granskas av andra forskare (Aa-
gard Nielsen & Svensson 2006, Ellström 2008, Eikeland 2006). Samtidigt 
fick jag under en föreläsning höra att för den enskilda forskaren (som skri-
vit sin avhandling med en interaktiv ansats) valdes en interaktiv forskare 
som opponent.  Är det att utsätta ansatsen för nyanserad akademisk kritik? 
Trovärdigheten för mig som läsare minskar med den typen av handling. Är 
det så att den interaktiva diskursen skyddas av liktänkare? 

Doktoranderna inom projektet Bridging the Gaps kommer att disputera 
inom olika discipliner; pedagogik, medicin, omvårdnad, informatik, socio-
logi. Gruppen hålls samman av värden formulerade i projektplanen som 
också är ett innehåll i doktorandkurserna. Men vi kommer att disputera och 
lägga fram våra avhandlingar inom de egna disciplinerna och får där för-
svara vårt metodval. Möjligtvis kan det greppet ta den interaktiva diskur-
sen ett steg längre och utsätta den för mer nyanserad akademisk kritik och 
på så sätt bidra till utveckling av den interaktiva diskursen. 

Jag har lätt att ta till mig fördelar med interaktiv forskning såsom gemen-
samt lärande, mer tillämpbara forskningsresultat och mer relevant empiri 
från praktiken då medforskarna aktivt deltagit i forskningsprocessen. Det 
jag däremot har svårare att ta till mig är att analysen blir mer valid med 
interaktiv forskningsansats. Enligt mitt sätt att se är det helt beroende av 
hur analysarbetet har gått till. Har deltagarna exempelvis kunnat ändra data 
i efterhand? Är det deltagarna eller forskaren som tolkar data? Jag har sökt 
men haft svårt att finna en mer ingående beskrivning av själva analyse-
ringsprocessen. Flera författare diskuterar närhet – och distans (Ellström 
2008, Eikeland 2006, Aagard Nielsen & Svensson 2006)men inte i vilka 
delar av forskningsprocessen. Schein (2008) ser också forskaren som en 
”hjälpare” till sina ”klienter”. I det språkbruket gömmer sig ett kunskaps-
mässigt beroendeförhållande anser jag som gör det svårt att hävda att em-
pirin är mer valid. Jag skulle värdesätta en mer problematiserad beskriv-
ning av analyseringsprocessens genomförande för att förstå 
kunskapsanspråket då interaktiva forskare hävdar att de får mer valida 
data. 

Att ta mig an allt som krävs som forskare i ett interaktivt upplägg är inget 
jag tvekar inför. Svårigheten, som jag ser det är att hitta tillräckligt nyfikna 
och motiverade deltagare till projektet. De behöver också vara modiga som 
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låter sig granskas och tolkas av en utomstående forskare. Jag har lång erfa-
renhet av att leda processinriktat utvecklingsarbete. Jag har erfarenhet av 
att organisera och leda multiprofessionella lärande seminarier inom hälso- 
och sjukvården. Jag har dessutom varit chef och ledare på multiprofessio-
nella arenor inom hälso- och sjukvården. Det som alltid varit moroten för 
mig i dessa uppdrag har varit det pedagogiska ledarskapet. Den kompe-
tensprofil som målas upp för den interaktive forskaren har jag förvärvat 
som projektledare och chef inom hälso- och sjukvården de senaste 10 – 15 
åren. Min erfarenhet bottnar i Landstinget Uppsala Län. Jag ser det som en 
fördel att jag kan hälso- och sjukvårdsbranschen men att jag inte verkat 
som professionell eller chef i min tilltänkta praktik i Jönköpings läns 
landsting. Med den erfarenheten har jag goda förutsättningar att jobba med 
den närhet och distans som förordas av interaktiva forskare.  

Jag uppskattar att seniora forskare (Westlander 2008, Ellström 2008, 
White et. al. 2004) litterärt har delat med sig av sina praktiska erfarenheter. 
Det innebär att jag kan ta med mig det som en struktur att utgå ifrån i min 
framtida planering. Den behöver naturligtvis anpassas till min praktik men 
jag kan undvika ”interaktiva forskningsfällor” och genom det ta den inter-
aktiva diskursen vidare.  

Jag ser nu fram emot att lära mer om traditionellt upplagd forskning så att 
jag mer nyanserat kan värdera den interaktiva ansatsen. Och efter det åter-
står väl bara att prova… 

Hur den interaktiva forskningen ska utvecklas och stödjas, har vi dock ing-
et svar på. Om vi tillämpar vår egen kritiskt pragmatiska ansats så handlar 
det om att pröva i praktiken och kritiskt granska resultaten. (sid 202, 
Svensson et.al 2002) 
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