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Based on a review of literature on evalution of public activities and in purpose to introduce a 
more general framework, this study describes a picture of the concept, context, motives, 
strategies, use and actors in Evaluation as these are experienced outside the field of library 
and information. Tile background is the increased need for" evaluations in public libaries and a 
need for new LIS knowledge about it. The reviewed literature has its origin in different 
disciplinary contexts and the study include contributions from policy studies, sociologi, 
education research, business administration, philosophy and anthropology. The focus, though, 
is not placed upon differences in the literature but on similarities. 

The review is organised in six parts. In the first part a presentation is given of how evaluations 
are conceptualized and its meaning in a historical perspective. In the second the focus is upon 
the context of public descision making, implementation and public programming. Different · 
purpuses of evaluation is discussed in the third part followed by a description of strategies and 
models in the fourth. Issues of evaluation use is discussed in part five and finally is a presen
tation of those actors of particular-importance in evaluations given in part six. In the reviewed 
literature the -author finds some general patterns, who are assembled and described in a 
comprehensive discussion. In the contusion some claimes are made about the nature of 
evaluation. One claim is that evaluations are of great complexity and given several functions. 
This complexity is explained by the fact that evaluative activities are of increased concern and 
importence for numeorous actors and their relevance for many fields of practice. 

Future research is suggested to focus on the role of evaluation in the perspective of political
and adminstrative governance, program change and development, scientific knowledge and 
in the perspective of negotiations and communication in social and political conflicts. 
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-.. l.Inledning och bakgrund 

Denna skrift utgor ett led i ett avhandlingsarbete, som avser att belysa utvarderingens 

utformning och funktion inom folkbiblioteksomn1det. Som en teoretisk fOrberedelse skapas i 

denna uppsats en bild av utvardering i offentlig sektor, baserad pa en genomgang av 

utvarderingslitteratur fran flera amnesfalt. 

Bakgrunden till uppsatsen utgors av en diskussion om utvardering bland bibliotekspraktiker och 

biblioteksforskare dar man fran olika hall fort fram behov av att utveckla battre uppfoljning, 

utvardering och gemensamma referensramar kring detta inom biblioteksektorn samt ett behov av 

att utveckla forskningen om utvardering inom amnet biblioteks- och informationsvetenskap. 

Som en grund fOr de fragestallningar som den har uppsatsen kretsar kring skall vi inledningsvis 

nagot belysa demia diskussion. Efter genomgangen fragestallning redovisas de kallor som 

anvants samt det satt pa vilket dessa har behandlats. Resultatet presenteras utifran 

fragestallningens struktur, dar varje delfraga avslutas med en kortare sammanfattning. 

Uppsatsen leder efter en samlad, sammanfattande diskussion fram till en schematisk modell, 

vilken slutligen fors samman med undersokningens utgangspunkter . 

1.1 Forskning om bibliotek 

Forskning om och kring bibliotekets verksamhet sker numer inom ramen for relativt ungt 

arnnesornrade som i Sverige benamns biblioteks- och informationsvetenskap. Men forskning 

om bibliotek forekommer aven inom en rad andra olika arnnesfalt. For en oversikt over 

amnesomradets problemomracten och till dessa relaterade arnnesfalt hanvisas till 

oversiktsarbeten om detta (Tengstrom 1986, Klasson 1990, Hoglund 1995). 

Biblioteksforskning har i Sverige vuxit fram ur ett flertal arnnen och har aven sina vetenskapliga 

rotter internationellt dar iimnet varit etablerat betydligt langre an i Sverige (Ingwersen 1996, 

Vakkari 1996). Faltet betraktas som mangvetenskapligt och mycket av den forskning so.m 

bedrivits kring bibliotekssporsmtH har varit relativt tillampad och utvecklats i nara samarbete 

. med de biblioteksinstutioner, myndigheter och organisationer som har efterfragat forskning 

kring specifika problemomraden. Manga har papekat att detta forklarar varfor amnesornradets 

teoretiska ratter ofta ar relativt spridda och att det inte alltid uppvisar den grundforskning som 

utgor ett naturligt inslag inom manga andra discipliner. I Skandinavien kan vi se att forskning 

om in~titutioner och sadan verksamhet som utgor en del i vad vi benarnner .som kultursektom 

traditionellt inte blivit vetenskapligt prioriterat, vare sig av forskningssamfundet eller av 

anslagsgivande myndigheter. Vestheim (1995) forklarar att kulturomradet var den samhallssHir 
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som senast omfattades av statsmaktemas politiska ambitioner och darfor ganska sent blev 

inlemmat i den offentliga politikens omrade. Han menar att det kulturpolitiska omradet och dess 

institutioner framst varit en arena for kulturpolitisk praktik, styrt av professionella yrkesutOvare 

och administratorer och mindre blivit foremal for stora politiska handlingsprogram eller 

vetenskaplig granskning. De institutioner som formedlat och arbetat med kultur sasom litteratur, 

historiska monument och konst har befunnits sasom frikopplad fran saval rationella 

vetenskapliga analyser som fran politiska patryckninga:r. 

1.2 Behov av att utveckla battre metoder for uppfOijning och 

utvardering inom bibliotekssektorn 

En bakgrund till den har uppsatsen ar en pagaende diskussion om behov av mer och battre 

utvardering inom folkbiblioteksektorn. De som diskuterat har framforallt varit sektorsforetradare 

pa olika nivaer inom folkbibliotekssystemet, det vill saga lokala bibliotekschefer (Eide-Jensen 

1993), lansansva.tiga (Hoglund 1991) och tjansteman pa olika statliga institutioner som till 

exempel Statens kulturrad (NylOf. 1995). Vanligen harman beklagat att det rader sadan brist pa 

regelmassig uppfoljning och systematiska utvarderingar inom hela det kulturpolitiska omn1det. 

Genom aren har en del satsningar genomforts i syfte att utveckla metoder och tekniker for att 

forbattra detta. Satsningama har resulterat ·i ett antal rapporter och handbocker. Som ex~mpel 

kan narnnas den lilla skriften "Att satta varde pa bibhoteket"(Wahlgren 1994), som beskriver 

olika elementlira tekniker fOr att forbattra analysema i samband med den ekonorniska 

uppfoljningen i anslutning till budgetarbetet och de arliga resultatredovisningarna. Andra 

exempel utgor skrifterna "Att mata den uppsokande verksarnheten" (Rapport fran ... 1986) och 

"Mata for att veta" (Rapport fn1n ... 1992) dar man presenterar olika fOrslag pa hur 

biblioteksstatistiken kan fOrbattras. Det ror sig om ganska praktiska och nyttiga did for att fa lite 

battre under lag for det egna planeringsarbetet. Till exempel ges beskrivningar av hur man pa ett 

enkelt satt kan mata hur mycket olika bocker cirkulerar mellan olika lantagare under en viss 

tidsperiod och hur man pa ett enkelt satt kan koppla ihop uppgifter om antal utlfmade becker 

med uppgifter om vad detta kostar. De olika teknikerna syftar framst till att ge praktiska verktyg 

ifall bibliotekchefer och professionella behover utvardera nagot i sin verksamhet. Sarskilt 

nyttiga har nog dessa anvisningar varit fOr dem som a.r mycket ovana vid att arbeta med 

berakningar, kalkyler, statistik och administration den lopande, dagliga 

biblioteks verksamheten. 

En lite ·storre satsning, men med liknande syften, utgjordes av skriften "Fran vision till 

verksamhet. En metod- och idebok om utvarderin·g av regional kulturpolitik"(l994). Den 

tillkom genom JandstingfOrbundets forsorg och rappotten presenterar en rad forslag pa hur 

lOpande uppfOljning och systematiska utviirderingar kan och bor ga till inom ett lite bredare fait 
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och omfattade hela den regional kulturpolitiken, dit framfor allt. lansbibliotekens verksamhet 

hor. A ven har ror det sig om ganska praktiska anvisningar som nog kan ge berorda in om olika 

verksamhetsomracten en del hjiilp om de vill utvardera eller utarbeta strategier for uppfoljning 

och utvardering lokalt. Nar det giillde bibliotekssektom sa kandes en del foreslagna matt och 

kriterier igen fran de ovanstaende skriftema, men har satts fragan om utvardering in i ett storre 

regionalpolitiskt sarnmanhang dar det vara redskap fOr utveckling och forandring, och 

anvisningarna riktar sig till en bredare publik som bestar av professionellt yrkesverksamma, 

administrativa tjansteman och de som ar politiskt ansvariga in om kultursektom. 

Forutom skapandet av anv1snmgar genomfors aven utvarderingar inom kultur- och 

biblioteksomradet. Under arens lopp har en del nationella utvarderingar genomforts av centrala 

organ. Som den mest overgripande utvarderingen av kulturpolitiken kan vi namna den 

omfattande Hi.nderexamination som genomfordes av utbildningsdepartementet och statens 

kulturrad i ett intemationellt samarbete (Statlig .. 1990) dar de sarnlade statliga kulturpolitiska · 

insatsema relateras till fOrandringar och effekter pa olika institutioner och befolkningsgrupper. 

Andra nationella utvarder1ngar som enbart rort folkbibliotekssektorn ~ bl a de produktivitets

och effektivitetsmatningar av folkbibliotekens verksamhet, som skett i finansdepartementets regi 

under nagra omgangar (Bjomh & Murray 1989). Dar analyseras nagra enskilda resultatfaktorer 

sasom utlaning och medieutbud, vilket sedan stalls i relation till resursfOrbrukning och 

personalkapacitet. Utvardering inom folkbiblioteksomradet sker aven pa regional och lokal niva, 

vanligen i anslutning till fOrsoks- och projektverksamhet av o1ika slag. Om vi ser tillbaka pa de 

senaste aren stOter vi pa flera exempel. Det handlar om utvardering av forsok med nya medier 

till nya malgrupper (Uma ... 1991 ), fOrstarkta satsningar till prioriterade grupper 

(Pensionarer. .. 1988, Talbocker... 1989). Det ror sig ibland om breda undersokningar om 

medborgarnas attityder till biblioteket, allmanhetens biblioteksvanor och behov (Loftsson 

1988), eller mer riktade utvarderingar dar man i olika utvecklingsprojekt analyserar huruvida 

vis sa folkbibliotek formar motsvara olika krav och forvantningar (Bostedt 1994 ). Vanligast 

tycks utvardering vara i samband med att omprovning av garnla och utveckling av nya 

arbetsformer. Det galler experimenterande med nya rutiner och samverkansformer (Holmqvist. 

1994, N odslakt 1988), nya satsningar pa informationsteknologi (Databas. 1990, 

"alternativa .. " 1991 ), regionala insatser for fortbildning (FPR 1991 ), marknadsforing 

(Regionalt...l990) eller byggnadsvard (Gunnarsson 1994). Ibland kommer nagon utvardering 

till stand fOr att ge andra som vill utv.iirdera nagot liknande ett gott exempel (Fjallbrant 1990) och 

ibland genererar en viss projektsatsning ett flertal utvarderingar (Appelquist 1993, 

Evaluating ... 1995). Inte siillan har de utvarderingar man stOter pa blivit genomforda · pa 

uppmaning av och med finansiellt stOd friin . Statens kultumid (Zetterlund 1995). Som 

utvarderare ser vi saval praktiker, adrninistratOrer och olika forskare. 
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Nar nu kulturutredningen (Sou 1995:85) presenterar sitt slutbetankande kan vise att behovet av 

strategisk uppfOljning och utvardering betonas ganska starkt pa flera stallen. Man klagar over att 

. kulturomn\det blivit utvarderad i for liten omfattning, att statistikproduktionen ar undermalig och 

aven att forskningen varit tfunligen eftersatt. Slutbetankandet lyfter fram behovet av dynamik. 

och fOrandring av kulturverksamhetens former och innehall och pekar pa utvarderingars 

betydelse for denna utveckling. Har ar det inte langre fragan om nagra praktiska anvisningar 

utan ganska klara besked om vad som ·utgor olika problem inom kultursektorn och forslag pa 

hur dessa skall Iosas. Man hiinvisar till att styrformerna for den offentliga sektorn fOrandrats 

och menar att inforandet av mal- ocb resultatstyrning inte liingre gor det mojligt att arbeta enligt 

tidigare monster med vaga mal, alltfOr motstridiga uppfattningar om effektivitet och 

miHuppfyllelse och med oklara tearier till grund for sina arbetsmetoder. Av denna text framgar 

en viss stravan att motverka utviirdering enligt alltfor skilda principer och utvarderingsansvaret 

inom kultursektorn uppfattas som alltfor spritt. Vidare konstaterar man att det saknas mal for 

den uppfOljning och de utvarderingar som ager rum. Vi kan se en tydlig stravan att 

systematisera utvarderingsaktiviterna och skapa tydligare gemensarnma referensramar. Atgarder 

sam foreslas ar b1and annat en resursokning sam stimulerar till fOrbiittrad uppfOljning och 

utvardering pa kulturinstitutionerna och mer pengar till Utvarderingsinriktad, tillampad forskning 

samt en viss samordning av dessa instatser. 

1.3 Tidigare forskning · om utvardering inom biblioteks- och ·· 

informationsvetenskapen 

Vi kan inledningsvis konstatera att det inte existerar m\gon svensk forskning sam fokuserar 

utvardering inom biblioteksomradet, an rnindre inom folkbiblioteksornradet. Detta betyder inte 

att det det inte skulle existera m\gon utvarderingsinriktad forskning, tvartom fOrekommer det en 

hel del utvardering som gors av forskare och med vetenskapliga fortecken. Vad som darernot 

inte ar sa vanligt ar studier dar utva.rderingsaktiviteterna utgor studieobjektet, vilket bland annat 

innebar att vi saknar vetenskaplig kunskap om utvardering inom biblioteksornradet. En del 

intressanta studier av folkbibliotekens prestationsredovisning i anslutning till den lopande 

uppfoljningen forekommer dock, inte rninst fran foretagsekonorniskt hall (Corvellec 1996, 

Wide back 1994 ). For att finna specifik forskning om utvarderingar in om biblioteksomradet far 

man darfOr soka sig till den vetenskapliga diskussion som fOrs internationellt, dar aktiviteterna 

varit livligare. Dar har man bade utviirderat flitigt och fort en vetenskaplig diskussion om olika 

aspekter pa utvardering. Manga vittnar om den intensiva diskussion som forts inorn det Anglo

amerikanska sprakornradet, framfOrallt da USA, sedan fyrtiotalet (Goodall 1988, Kantor 1982, 

Blagden 1990, Lancaster 1994 ). Lancaster (1994) hanfor begreppets ursprung till de enskilda 

studier som genomforts i anslutning till biblioteksverksamheter under en period som stracker sig 

mer an hundra ar tillbaka i tiden, men att det framforallt aktualiserades i samband med en rad 
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experiment som genomforts i och med utvecklandet av de stora databasema i USA under 

femtiotalet. I samband med en kraftig teknikutveckling blev problematik kring utvardering sa 

smaningom inforlivad som ett centralt forskningsomracte inom den biblioteks- och 

informationsvetenskap1iga gren som gar under beteckningen Information Retrieval (IR) och ror 

den informationsomsattande process som gar ut pa att matcha olika typer av informationsutbud 

med olika typer av infonnationsbehov. Inom IR forskningen har man diskuterat utvardering 

utifdm ett intresse for att fOrbattra procedurer och tekniker for informationsatervinning i tekniska 

informationssystem (Tague-Sutcliff 1996, Ellis 1996), dar utvardering vanligen sker pa . 

mask.inniva och fragoma har ga11t pa vilket satt man kan faststalla den · tekniska effektivitetet och . 

prestandan i anslutning till olika databasfunktioner. Manga har papekat · att denna forskning 

bidragit vasentligt till utvecklingen av ny teknik, men inte varit av den karakUiren att den fatt 

betydelse fOr utvecklingen av teoriema kring · informationsprocesser · (Swansson 1977, Ellis 

1996). Under senare delen av sextiotalet, besk.river Lancaster ( 1994 ), okade intresset for 

utvardering som medel for produktivitets och effektivitetsmatningar aven under stora delar av 

ovrig biblioteksverksamhet. En annat forskningsspar har darfor tagit sin utgangspunkt utifran 

ett nagot vidare intresse for organisationseffektivitet ocb biblioteksadrninistration (management) 

(Ruhig Du Mont 1980, Aversa 1982, Evans 1972, Lancaster 1993, Buckland 1994). 

Framforallt bar man forsokt utveckla en fOrstaelse for bur olika prestationers effektivitet, och 

numer kvalitet, kan faststallas och forutsagas. Detta bar skett med hanvisning till olika 

bibliotekstyper och i anslutning till olika bibliotelcsuppgifter, eller roller. 

Vi kan se att utvarderingsfragor inom biblioteksorrm1det vanligen koncentreras kring sarskilda 

aspekter av biblioteksverksamheten, enskilda funktioner, sarskilda program eller bela typer av 

instituioner. Manga bar agnat mycket uppmarksamhet 3.t betydelsen av att utvardera som ett 

naturligt ins1ag i bibliotekets bestandsplanering (Pors 1994), andra at att diskutera och prova 

modeller for utvardering av nagon enskild biblioteksfunktion sasom t ex referenstjansten 

(Childers, Van House 1984) eller service till ungdom (Franklin, Hamil 1988, Walter .1992). De 

fiesta har intresserat sig fOr tekniker for utvardering, vilket har fOranlett att mycket kretsat kring 

de olika matt och indikatorer som bast aterspeglar bibliotekets egna prestationer, ma1uppfyllelse, 

produktivitet och effektivitet (Hamburg et al 1974, Van House 1986, Van House, Childers 

1989, Calvert, Cullen 1994). Vissa menar att det utvecklats sa mfmga olika matt och indikatorer 

att de utvecklat modeller att utga fran vid val av indikatorer (Orr 1973) andra har fordjupat sig i 

kritiska undersokningar kring anvandbarheten av nagon enskild indikator (user satisfaction) . 

som redan anvands flitigt i samband med utvardering av biblioteksverksamhet av olika slag 

(Delia, Walsh 1983). 
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1.3.1 Problem med tidigare forskning och nya. forskningsbehov 

Idag fOrekommer iiven en del kritik mot traditionellt utviirderingsUinkande (Kantor 1982, 

Goodall 1988, Corvellec 1991, Childers 1989). Kritiken har visserligen varit varierad men man 

lyfter fram begriinsningar med att eventuella utviirderingsproblem inom biblioteksomnidet pa ett 

alltfor ensidigt satt uppfattas som tekniska miitproblem, vilka siillan relateras till iimnesomradets 

teoribildning eller de sociala och organisatoriska sammanhang inom vilka utviirderingarna sker. 

Vissa patalar att man iiven alltfOr Mrt knyter sina utviirderingsresonemang till just 

biblioteksspecifika sporsmal vilket ibland doljer en generell problematik (Hernon, McLure 

1990). Krav pa en ny typ av forskning har forts fram. Istallet fOr att i sin forskning rikta in sig 

pa att konstruera nya och fOrbattra garnla tekniker for utviirdering fOresHis mer studier av den 

praxis som redan finns etablerad. Bland annat har man efterlyst en mer diversifierad forstaelse 

for utviirderingars reella betydelse i praktiken (Corvellec 1991 ), en mer kritisk granskning av de 

utvarderingar som redan genomfors inom biblioteksomradet (Childers 1989) och en storre 

forstaelse for de o.Lika typer av utviirderingar som forekommer och sammanhangen kring dessa 

(Van House, Childers 1991). 

Med tiden har aven en viss overgripande diskussion kring utviirderingsaktiviter per se borjat ta 

form. En del fOrsok att samla ihop den forstaelse som finns kring utviirdering av biblioteks- och 

informationssystem har gjorts av framfOrallt foresprakare for utvardering (Blagden 1990, 

Lancaster 1994, Hernon, McClure 1990, Bawden 1990), vilka velat lyfta fram de olika 

strategier fOr utvardering som ar Himpliga fOr biblioteks och informationsverksamheten och visa 

pa mojlighetema till utveckling, genom ett mer medvetet och strategiskt synsatt pa fragor om 

utviirdering. De menar framforallt att bade forskare och praktiker har mycket att vinna pa att oka 

sin fOrmaga att gora utviirderingar och ta del av andras utvarderingsresultat. Manga lyfter fram 

att fragor om biblioteksutviirdering har beroringspunkter med andra verksamhetsomraden inom 

den offentliga sfiiren (Childers 1994, Bawden 1990, Hernon, McClure 1990) och beklagar att 

detta inte uppmiirksammats inom traditionell biblioteks- och informationsvetenskapliga 

utvarderingsforskning. I sina egna analyser forsoker de diirfor knyta an erfarenhetema fran 

biblioteksomradet till det generella forskningsspar som benamns "utvarderingsforskning". 

Generell utvarderingsforskning beskrivs koncentrera sig pa utviirdering av sociala program i vid 

bemiirkelse i anslutning till den offentliga sektorns olika delomraden och man tar bar sin 

utgangspunkt i en sarnhallsvetenskaplig kunskapstradition. Enligt Bawden finns har mycket 

inspiration att hiimta 

"Although this area may, at first sight, appear somewhat divorced from the evaluation of 

information systems, it does, in fact, have av very great deal in common, and there are many 

lessons of direct relevance to be learnt"( sid 20). 
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. . 
Liknande synpunkter framfOr Hernon & McLure ( 1990) da han explicit pekar pa behovet ·av att 

man inom biblioteksvarlden tar del av de lardomar som samlats inom generellt etablerad 

utvarderingsteori: 

" ... as important, library evaluation efforts should profit from the· knowledge gleamed from 

studies conducted in other social science disciplines. Numerous other evaluators have 

considered topics such as user needs, quality of services, and effeectiveness of programs and 

services. Allthough such studies may not have been done in a library setting, much can be 

learned and adapted from these studies for use in a library context."(sid 48) 

1.4 Overvaganden kring uppsatsens fnigestallning 

Av ovanstaende bakgrundsbeskrivning kan vi se att fragor om utvardering tenderar att bli 

viktigare inom bibliotekssektorn och att man tanker sig att utvarderingar far en allt storre 

betydelse fOr biblioteksverksamhetens forandring och utveckling. Vi kan aven se att fdtgor om 

utvardering uppmarksarnrnats av en rad forskare inom biblioteks- och informationsvetenskapen. 

Bland praktiker och verksamhetsforetradare intresserar man sig for i1ya och battre tekniker, 

modeller for utvardering, samt att genornfora och delta i utvarderingsarbete medan forskningen 

ista.J.let pekar pa behovet av att studera befintliga utvarderingars funktion i praktiken. En rad 

grundlaggande fdigestallningar borde besvaras rorande utvardering i olika sammanhang och 

utifran olika perspektiv, vilket motiverar att foreteelsen blir foremal for systematiska studier. 

Vi har sett av denna bakgrund att forskning om utvardering inom biblioteks- och 

informationsvetenskap fu angelagen for bade praktiker och forskare. Det behovs kunskaper 

bade om hur man utvfuderar och vilken funktion eller roll utvarderingen har i praktiken. Men 

utgangspunkterna kan vara flera och ar pa intet satt givna .. Ett biblioteks- och 

informationsvetenskapligt perspektiv medfor att de teoretiska utgfmgspunkterna kan hamtas fran 

flera forskningsfalt men att fragesUillningar, empiri och analyser bor leda till att 

uppmarksamheten riktas bland annat mot bibliotekens specifika problem och villkor. Den har 

uppsatsen ar ett led i ett Hingre forskningsprojekt, som syftar till att belysa utvarderingens 

utformning och funktion inom folkbiblioteksomradet. Har skall vi dock inte diskutera det 

· biblioteksomrade som vi avser att studera, utan ist~llet rikta uppmarksamheten mot den teorirarn 

som pa ett fruktbart satt kan ange utgfmgspunkter for vi dare studier. 

Vi bar uppm~irksammat att ett flertal perspektiv skulle kunna anll.iggas dar fragor om utvardering 

tar sin utgangspunkt i nagon sarskild typ av infonnationsomsattande process, en speci:t'ik 

bibliotekstyp eller funktion, den kan ta sin utgangspunkt IR-teori, managementteori eller 
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teorier kring bestandsutveckling fOr att ta nagra exempel. Vi bar liven sett att traditionellt 

utvarderingsUinkande beskrivs vara i bebov av utveckling och att en del forskare darfor pekade 

pa det fruktbara i att anlagga ett mer allmant utvarderingsteoretiskt perspektiv. Ett sadant 

aterfinns framfor allt inom det f<?rskningsfalt dar utvardering av offentliga program ocb atgarder 

utgor huvudfokus. Poangen ar att biblioteken kan fa nya infallsvinklar ocb lara en del av bur 

man ser pa utvarderingsproblematiken inom andra omniden. Ett problem i samrnanbanget ar 
dock att det inte finns nagra bra teoretiskt fOrankrade beskrivningar av utvardering utanfor 

biblioteksomradet. Det kan darfor vara en poling att inledningsvis, med sted av mer allman 

utvarderingsteoretisk litteratur skapa en grundHiggande beskrivning. En bild skulle kunna 

skapas utifrtm en behandling av ett an tal elementara fragor som t ex vad begreppet star for, V<!.d 

som kannetecknar det sammanhang inom vilket utvarderingar sker, vilka motiv som Jigger 

bakom , vilka principer man foljer i det praktiska utvarderingsarbetet, bur utvarderingar anvands 

och vad de Ieder till samt vilka aktorer som ansvarar fOr och deltar i utvarderingar. Vardet av en 

sadan ligger frarnst i att den bidrar till en oversikt ocb orientering inom ett relativt 

svaroverskadligt kunskapsomrade, ger en begreppslig bas samt ger en plattform fOr for fortsatt 

empirisk forskning. Det ar framforallt med bansyn till ovanstaende som uppsatsens syfte ocb 

fdigestlillning har formulerats. 

1.5 Syfte, fragestallning, urval och metod 

Syftet med fOljande uppsats ar, att med sted av allman utvarderingslitteratur skapa en 

grundHiggande teoretiskt forankrad bild av utvardering av offentlig verksamhet, vilken kan 

fungera som en plattfmm for fortsatt empiri.sk forskning om utvardering inom 

biblioteksomradet. For att uppfylla syftet bebandlas fOljande fragor: 

- vilken innebord Higgs i begreppet utvardering? 

- vad ar utvarderingens kontext? 

- vad ar motiven bakom utvarderingen? 

- hur utformas den? 

- hur anvands utvarderingen ocb vad Ieder den till? 

- Vilka ar utvarderingens akterer? 

Uppsatsen bygger pa lasning av central litteratur fran ett flertal forskningsfalt dar fn1gor om 

utvardering diskuterats i savai teoretisk som empirisk belysning. Ansatsen ar buvudsakligen 

beskrivande. Genomg:?mgen koncentreras pa sadana texter som diskuterar utvardering explicit, 

det vill saga dar fragan om utvardering ar det centrala problemomradet och vi kan inledningsvis 

konstatera att denna fniga beror en rad olika vetenskapliga discipliner. Vi begransar oss till 

.sadana texter som bar en. vetenskaplig pragel och undviker medvetet anvisningar, fOreskrifter 
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fn1n myndigheter och Hiromedel aven om det ibland kan vara svart att dra gransen. I den 

internationella litteraturen ar arnnesbestainningar ibland lite svarare att gora, men har . har de 

indelats efter vart svenska system. Nedan ges en kort beskrivning av de grupper som deltar i en 

utvarderingsteoretisk diskurs. 

En · framtradande grupp som intresserat sig for utvardering ar statsvetenskapliga forskare 

(Vedung 1994, 1995, Premfors 1986, Hjern 1986, Lindensjo 1986, Tarchys 1986, Palumbo 

1987, Brown. Wildavsky 1987, Chelimsky 1987), vilka diskuterar utvarderingar i anslutning 

till problem som hanger samman · med politiska styrsystem, demokratiska beslutsprocesser och 

problemomraden som har att gora med implementering, genomforandet av politiska ideer i 

levande livet. De utgar fnl.n att utvarderingar generellt .har en funktion i den formella politiska 

strukturen och intresserar sig framfOrallt fOr deras uppgifter i ett sadant perspektiv. En annan 

ganska dominerande grupp ar pedagoger och utbildningsforskare (Guba. Lincoln 1987, Lander 

1987, 1993, Lundgren 1986, 1989, Karlsson 1995, Franke-Wikberg 1976, ·1989, 1991, 

Kallas 1989, Lundmark 1992), viika intresserar sig for utvarderingarnas roll inom 

utbildningssystemet. Deras intresse stracker sig i over en rad olika nivaer alltifran utvardering av 

enskiida elevprestationer, lokala skolprojekt till hela skolpolitiska refmmer, nationella satsningar 

och storskaliga experiment. Deger utryck fOr ett intresse for sjalva sakomradet utbildning, 

fostran och kunskapsutveckling och de fokuserar garna utvarderingarnas betydelse i ett 

professionellt pedagogiskt perspektiv. Pedagogerna beskrivs vara de som infOrde 

utvarderingsHi.nkandet i Sverige och anses av manga fOra den mest sofistikerade diskussionen. · 

Ytterligare en grupp utgors av sociologerna (Bjorkemarken 1995, Bell 1975, Rossi 1978, 

Patton 1987, Weiss 1987), som tycks fOra en ganska vid och allman diskussion kring 

utvarderingar. Deras exempel hamtas dock fnJ.n det socialpolitiska omradet dar 

valfardssatsningar, sociala reformer och social samhallsutveckling fokuseras. Sociologerna 

betonar i regel utvarderingarnas betydelse i ljuset av olika sociala processer och de intresserar 

sig mer fOr samspelet mel! an och in om olika organisations- och samhallsnivaer. A ven 

ekonomema har intresserat sig for utvardering ( Rombach 1995, Sahlin-Andersson 1995, 

Sundin 1995), och de har da frarnforallt fokuserat utvarderingarnas betydelse kopplat till 

resu1tatredovisning, ledning och styrning i olika organisationsstmkturer. Deras exempel 

kommer fran studier av olika administrativa reformer som hand! at om · ekonomisystem, 

beslutsfattande och olika organisationsformer. Men aven enstaka exempel fran 

socialantropologin (Rabo 1995) och filosofin (Nilstun. 1984, 1988, Hermeren 1984) 

forekommer och aven dessa vetenskapliga· inlagg foljer samma logik som ·de tidigare. 

Antropologen diskuterar utvarderingarna- i termer av riter och myter i det moderna samhallet och . 

exemplen hamtas fdm u-landsprojekt medan . filosoferna gor kritiska begreppsanlyser och 

varderar logiken och resultaten fran en rad olika omraden. 
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Fragan om vad som utgor ett utvarderingsteoretiskt perspektiv ar intressant i sig eftersom fragor 

om utvardering kan betraktas utifran en rad olika perspektiv sasom ekonomiska, filosofiska, 

politiska, sociala och sa vidare. Vi kan se att de som vetenskapligt studerar dessa fn1gor har 

flera utgangspunkter. Det skulle naturligtvis vara intressailt att avsiktligt forsoka skilja dem · at 

och jamfora dem inbordes, eftersom alla Higger tyngden paden aspekt som hanger samman med 

det egna problem- och sakomradet. Detta skulle visa att utvarderingsproblematiken bar pa en 

spannvidd och ar mojlig att uppfatta ur en rad olika synvinklar. Men samtidigt kanske detta inte 

skulle vara lika klargorande och rentav dolja att diskussionen om utvardering i praktiken aven 

fOrs utvarderare emellan. Nar utvarderingsfragoma fors upp pa dagordningen sa skriver 

pedagoger och statsvetare artiklar ihop, i antologierna blandas ekonomen och antropologen eller 

nationalekonomen och sociologen och det ar utvarderandet i sig som star i centrum. Da hanvisar 

man till varandra (i viss man), knyter an till en viss utvarderingsterminologi och beror vissa 

utvarderingsspecifika problemornraden. Detar framforallt det gemensamma i denna diskussion 

som detta kapitel syftar till att ge en bild av och som far utgora vad vi komrner att kalla det 

"utvarderingsteore1iska perspektivet", "utvarderingsteorin" eller "utvarderingslitteraturen". 

Den diskussion som fbrs inom en utvarderingsteoretisk diskurs ar enormt ornfattande och 

ingalunda entydig. Har finns olika kunskapstraditioner utvecklade, motsattningar mellan 

fOretradare fOr olika inriktningar och en hel del problemomraden som uppfattats som 

betydelsefulla. Att aterspegla hela vidden av ett utvarderingsteoretiskt problemornrade har inte 

pa mlgot satt varit ambitionen i det har arbetet. v ad som kommer att aterges ar framforallt sadana 

aspekter pa utvardering som har bedomts sorn viktiga for att behandla vfua fragor. Nedan 

kommer vii fOJjande ordning att redogora fOr den fOrstaelse som etablerats kring utvarderingens 

begrepp, kontext, motiv, strategier. anvandningsornraden och aktarer. 

2. Om utvarderingsbegreppet 

I utvarderingslitteraturen framgar att termen utvardering anvands som samlingsnamn pa en rad 

olika aktiviteter vilket tycks ha rnedfort att begreppsdefinitionerna blivit oerhort vida eller som 

en reaktion mot detta extremt avgransade. Foresprakare fOr olika strategier fOr utvarderihg ar 
sallan overens om begreppets definition. Redan 1976 skrev Sigbritt Franke~Wikberg att "Det 

har giht "troll" i ordet utvardering"(Franke-Wikberg 1976 , sid 7). Vedung (1994 ), beskriver att 

utvardering definierats pa sa manga olika satt att ordet blivit en seinantisk magnet. Det intresse 

och den upprnarksamhet som riktat uppmarksamheten mot denna foreteelse och den positiva 

vardeladdning som den fort med sig har lett till att allt mojligt blivit benarnnt som utvardering. 

Yedung kommenterar att utvardering i vissa fall blivit synonymt med tankeanstrangning och 

blivit sa vanligt att folk numer isUi.llet drar sig fOr att att kalla saker for utvardering. Han menar 
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att det ar viktigt att ta stallning till de olika definitioner som fOrekommer och framhaller 

pluralism som varandes det enda rimliga i dagens lage. 
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2.1 Nagra rimliga definitioner 

Nils tun och Henneren ( 1985), vilka genomfort en stor systematisk och kritisk granskning av · 

utvarderingar inom rattsomradet beskriver att utvarderingsbegreppet i praktiken ges en rad olika 

betydelser, men understryker vikten av att utvardering per definition bor uppfattas som en 

analys av redan fattade, politiska beslut: 

"For att utvardera en rattslig refonn kravs alltsa ett refonnbeslut redan fattats. Detta utgor 

bedornningens och undersokningens utgangspunkt. Vilket ar det aktuella beslutet, vad ar dess 

bakgrund, innehall och syfte? Att belt overge detta beslut ar samtidigt att overge utvarderingen 

som angreppssatt. I en utvardering ar alltsa lagstiftarnas perspektiv som alltid skall beaktas. Det 

ar i forsta hand deras forsok att styra utvecklingen som skall bedomas."(1985, sid 11) 

Vedungs (1994) ?efinition ar sarskilt viktig att uppmarksamma. Den har tillkommit delvis 

utifran centrala instansers behov av klargorande och vederhaftiga kornrnentarer och kan 

forvantas fa en normerande betydelse och vasentligen bidra till hur begreppet uppfattas pa ett 

mer generellt och overgripande plan: 

"UTV ARDERING = noggrann efterhandsbedomning av genomfOrande, slutprestationer och 

utfall i offentlig politik, vilken avses spela en roll i praktiska handlingssituationer." (Vedung 

1994, sid 14) 

Aven Vedung definierar utvardering fOrst och framst till den offentliga politikens ornrade. Den 

offentliga politiken omfattar da inte bara sadana aktiviteter som sker i de formella beslutande 

fOrsamlingarna pa statlig, kommunal och regional nivii, utan aven vad han kallar programbeslut 

i den offentliga forvaltningen eller beslut som fattats av enskilda pa uppdrag av den offentliga 

sektorn. Vidare menar han att en utvardering, for att fa kallas detta, bor vara en 

efterhandsbedornning och absolut inte en forhandsgranskning. Skalet till detta menar han ar 

historiskt viktig, eftersom utvarderingstankandet traditionellt utvecklats som ett gensvar eller en 

motvikt till prognosmakeri och planering. Han menar vidare att utvarderingen bor vara 

noggrann, vilket innebar att han kraver att man tillampar vissa regler som leder till att 

utvarderingen hailer en viss kvalitet, i detta fall menar han systematik och omsorg i sjalva 

gransknings och varderingsarbetet. Han menar aven att utvardering bor omfatta bade aktiviteter 

som kan hanforas till en verksarnhets genomforande och dess utfall,vilket betonar hans intresse 

fOr bade foljder och effekter och de processer och sammanhang dar dessa skapas. Vidare 

beskrivs att begreppet gransar till en del andra som uppfoljning, utredning och forskning men 
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aven till mer vardagliga betydelser dar utvardering mer uppfattas som ett informellt satt att tanka 

igenom och ta sUHlning till om nagot har gatt som det skulle. 

Bjorkemarken (1995) surnmerar vad som brukar inga ide fiesta utvarderingsdefinitioner: 

"Utvardering ar ett satt att medvetet ta sthllning till fragan om ett program fungerar i enlighet 

med i forvag uppsHillda avsikter. Tva saker ar viktiga har. Utvardering omfattar program eller 

behandlingar som ar utstrackta i tid och rum, som ar sapass komplexa att att det fordras mer an 
en blick for att kornma underfund med om de fungerar eller inte."(sid 26) 

Karlsson (2, 1995) menar att det finns en spannvidd i utvarderingsbegreppet som gor att det 

knappast gar att formulera nagon entydig definition. Han menar att ordet i vardagssarruminhang . 

betecknar mer eller mindre grundliga bedomningar om nagot ar bra eller druigt men att en serios 

utvardering vanligen ornfattar bedomningar som grundats pa information som samlats in 

systematiskt och med klargjorda syften. Han papekar att begreppet anvands olika inom olika 

vetenskapliga inril<:tningar. Karlsson jiirnfor begreppstilliimpningen mellan olika discipliner och 

konstaterar att ekonomer och revisorer en bart brukar intressera sig for resultat och · effekter i 

relation till insatta resurser, statsvetare enbart for efterhandsbedomningar av pagaende eller 

avslutad politisk verksarnhet medan pedagogiska forskare i regel anvander det pa ett satt som 

foljer behoven i den pedagogiska verksamheten och aven foljer professionella tilliimpningar for 

att definiera dess inneborder. Dar ges darfor begreppet en ganska vid innebord och man arbetar 

med mal, kriterier och begrepp frfm pedagogisk teori och verksamhet. Karlsson hanvisar till en 

internationellt etablerad definition som beskriver utvardering ganska generellt: 

" ... En utvardering ar en systematiskt genomford undersokning av vardet eller fortjansterna hos 

ett givet fOremal/aktivitet, som kan vara exernpelvis ett atgardsprogram, ett projekt eller en 

produkt (Ibid s.l )" . 

Vedung (1994) papekar att begreppet utvardering iir ett kornbinerat produkt och 

processbegrepp, som bade omfattar det resultat och den information som skapas vid en 

utvardering samt den process dar detta sker. Produkten beskrivs vara den rapport .som 

utvarderingsaktiviteterna leder fram till, medan processen omfattar sjalva utvarderingsfOrloppet. 

I de fiesta fall beskrivs, eller underforstas, en procedur sorn utvarderare fOljer och som benamns 

som sjalva utvarderingsprocessen, vilken lyfts fram i litteraturen som beskrivning av vad 

utvarderare gor nar de utvarderar (Lander 1987, Karlsson 1995). Den beskrivs som bestaende 

av nagra centrala faser eller huvudkomponenter: 

- Uppdragssituationen 

17 



- Problem och mruformulering 

- Datainsamling och beskrivning 

- Analys och bedomning 

- Anvandning och aterkoppling 

Processens inledande fas beskrivs har som bestaende av en uppdragssituation, dar nagon 

forrnulerar ett initiativ, bestallning och dar nagon vanligen bekostar utvarderingen. I · 

uppdragsfasen beskrivs bur kunkskapsbehoven formuleras och valet av utvarderare ager rum. 

Nasta fas bestar av problem- och malformuleringsfasen och det ar i denna som de problem som 

skall lOsa, syften och vardekriterier for utvarderingen klargors. Syften beskrivs vanligen 

formuleras som utvarderingens fragor eller organiserande principer och utgor den logiska 

utgangspunkten och den problemram, utifran vilka de fOljan~e faserna sedan ordnas. Vanligen 

beskrivs utvarderingar ske utifran nagon modell, som passar syftet och som bidrar till 

fokusering av vilka data som skall insamlas och vilka faktorer och sammanhang som skall 

beskrivas. Modeller kan fungera som kompasser fOr utvarderare och anvisar vad som bor 

granskas och varderas. Datainsamling och beskrivningsfasen gar ut pa att utvarderaren 

operationaliserar fragestallningen, hamtar in uppgifter om den aktuella verksamheten, scm 

bearbetas och skapar en beskrivning av verkligheten. Denna beskrivning Jigger sedan till grund 

for en analys och bedomning gentemot de fragcr cch kriterier scm fastsUillts. Analys- och 

bedomningsfasen beskrivs vanligen besta av rapportskrivning och textskapande dar 

utvarderingsresultaten summeras, varderas och lyfts fram. Att beskriva utvarderingsprocessen . 

som en logisk foljd av moment kan naturligtvis vara vilseledande cch det tycks bara vara i 

bocker som anvisar hur praktiskt utvarderingsarbete bor ga till dar processen fOljer en sadan 

rationell handelsekedja dar ett moment genomfors och avslutas innan nasta paborjas. Vanligtvis 

beskrivs utvarderingsprccessen som en dynamisk process dar vilket moment som heist kan folja 

pa ett annat, flera moment sammanfalla och dar utvarderare kan aterkomma till samrna moment 

flera ganger innan en utviirdering avslutas. Aven anvandningen av utvarderingen skulle kunna 

beskrivas som en fas i utviirderingsprocessen, vilket bar fckuserats av en del forskare. Genom 

att betcna anvandandet som en del i utvarderingsprccessen lyfts det faktum fram att 

utvarderingen inte ar en isclerad fOreteelse utan lever aven efter att den fu: genomford. 

Anvandning kan omfatta saval slutresultatet som sjalva processen. 

2.2 Utvardering i ett historiskt perspektiv 

I litteratur med ambitioner att skapa forstaelse fOr en mer generell problematik kring sjalva 

fbreteelsen betonas efta dess rotter och histcriska framvaxt. Bjorkemarken, som avhandlat 

fragan om utviirdering inom social omsorgsverksamhet papekar att ordet utvardering dok upp i 

svenska ordlistor forst 1970. Hon beskriver att foreteelsen har sina rotter i saval clika 
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administrativa som vetenskapliga traditioner, dar utvardering alltid framstallts som ett stad for 

styming och utveckling av offentliga, politiska organisationer, vilkas uppgift formulerats utifran 

en stravan att fOrandra samhallet: 

"Intresset for och behovet av utvarderingar hor ihop med tron pa att forhrulanden som upplevs 

som mindre onskvarda gar att korrigera genom insatser av olika slag. Politiskt har man ofta 

fOrknippat utva.rderingar med reforrnistiska stravanden. Att bedriva politik blev detsamma som 

att bedriva social ingengorskonst. Istallet fOr de stora sprangen valde man att genomfora 

refonner i sma steg under demokratiska former. Men det finns ocksa de som vill betona att 

utvarderingstankandet forutsatter ett liberalt samhalle, som innebar att mojligheter att prova olika 

ideers bar kraft. "(B jorkemarken, 1995, sid. 139) 

Utvarderingar tycks alltid ha uppfattats som ett betydelsefullt verktyg fOr att styra och fOrandra 

samhallsutvecklingen. Manga forskare (Bell1975, Cuba.Lincoln 1987, Franke- Wikberg 1992, 

Rombach 1995.) ar noga med att betona att utvarderingstankandet sjillvt har forandrats och 

menar att dagens iitvarderingar har sina ratter langt tillbaka bade i Sverige och intemationellt. 

Rombach ( 1995) papekar att olika utvarderingsstilar utvecklas i relation till olika kontexter dar 

utvarderingsaktiviteter ager rum. Pa samma satt bidrar de till att forma tidens ideal av vad som ar 

en riktig och rirnlig verksamhet. Sarntidigt som utvarderingarna paverkas av och inverkar pa sitt 

sammanhang har de utvecklats som svar pa · tidigare generationers utvarderingsproblem och 

faktumet att utvarderingar ser olika ut motiverar studier av dem i olika tider, olika sammanhang 

och olika samhallssektorer. 

Nar fOrfattare skissar pa en utvarderingarnas historik, brukar de hanvisa till historieskrivningar 

som gjorts inom den anglo-amerikanska utvarderingsforskningen. I det amerikanska samhallet 

tycks utvarderingsaktiviteter varit vanligare under en langre tidsperiod och fragor om 

utvardering behandlats mer sjalvstandigt an vad som varit fallet i Skandinavien och Sverige. 

Redan under sjuttiotalet hade sarskilda professionella grupper etablerats och en egen 

teoriutveckling bo1jat ta form (Cronbach 1981). Vissa (Tarchys 1987) papekar faror med att 

overfora utvarderingsbehov, -begrepp och -traditioner till svenska forhallanden eftersom dessa 

skiljer sig pa ett flertal centrala punkter frfm det amerikanska. Inte minst har de olika samhilllena 

utvecklat olika politiska system utifn1n skilda historiska fOrlopp och kontexter. Andra (Rombach 

1995) menar att utvecklingen tycks vara parallell. De ·fiesta menar dock att en intemationell 

debatt om utvardering haft stor betydelse for den svenska utvecklingen, vilket har motiverat 

fOrfattare att knyta an till denna diskussion. 
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2.2.1 Fran matinstrument till medel for politisk forhandling 

Vanligtvis beskrivs utvarderingar i begynnelsen som specifika instrument for faktainsamling. 

Rombach ( 1995) har skrivit att forna utvarderingar knappast skulle ga under beteckningen 

utvardering idag. Behovet av utvardering tycks ha uppkommit da man framforallt i USA 

genomfbrde stora reformer inom en rad olika sarnhallsektorer huvdsakligen inom sociala och 

utbildningspolitiska ornraden. I regel gick utvarderingarna ut pa att mata fbrekomsten av olika 

effekter, pa bestallning fran centrala instanser i anslutning till genomforandet av atgardsprogram 

och offentliga satsningar pa olika nivaer. Som utvarderare anlitades vanligen sarnhalls- och 

beteendevetenskapliga forskare huvudsakligen pa grund av sma kunskaper om 

undersokningsmetodik. I regel gick utvarderingarna ut pa att mata forekomsten av olika effekter 

i anslutning till genomforandet dessa program och satsningar. Matningarna genomfbrdes 

framforallt i syfte att kontrollera att en planerad atgard givit de fbrvantade effekterna, utifran 

generella kriterier for effektivitet. Utvarderingama antog formen av testverksarnhet i stor skala . . 
Det visade sig dock finnas en hel del problem kring effektmatning. Ett centralt problem var att 

nastan inga reformer eller iitgardes tycktes fa de effekter som man hade tankt sig. En del 

forfattare (Rossi 1978) hanfor problemen till att bil.de utvarderare och besti:illare hade daiig 

kunskap om de olika effekter som en viss atgard kunde astadkomma och att det fanns en hel del 

tekniska svarigheter som alltid tycks upptrada da sociala skeenden blir foremftl for matning 

enligt naturvetenskapliga principer. Problem med att isolera olika samverkande faktorer inom 

komplicerade forlopp som sociala projekt och atgardsprogram samt osakra teorier om sociala 

kausala samband gjorde effektmatningama tekniskt problematiska, resultaten osakra och bristen 

pa forstaelse for uteblivna effekter efterhand alltmer besvarande. 

Betraktandet av utvardering som effektmatning av olika slag brukar hanfbras till vad litteraturen 

(Cuba&Lincoln 1987) beskriver som den forsta generationen utvardering, vilken kannetecknas 

av sitt intresse fOr exakt preciserade effektanalyser enligt naturvetenskapliga forebilder. Fokus 

fOr utvarderingsdiskussionerna var matinstrumentens kapacitet och och olika metodtekniska 

sporsmal. Enskilda matningar forekommer aven idag i form av olika attitydmatningar, 

publikundersokningar och beskrivande kartHiggningar, men uppfattas i regel som ett satt bland 

flera att samla in och bearbeta information som sedan kan anvandas i utvarderande syfte. I den 

forsta generationen utvardering sa uppfattades det centrala problemet for en utvard.erare vara 

tekniska matproblem och en stor mangd Iosningar pa detta utvecklades inom manga omraden i 

form av utvarderingstekniker, effektmodeller och matt. 
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Sa smaningom borjade man att vidga diskussionen till att aven omfatta reflektioner kring de 

olika syften som matningarna kunde tankas ha och man borjade problematisera huruvida samrna 

sorts miitningar kunde vara relevanta for olika typer av verksarnhet. Det visade sig att olika 

atgiirdsprogram fick olika utfonnning beroende pa lokala och situationsspecifika omstandigheter 

vilket gjorde det mindre · relevant med centralt formulerade och generellt vedertagna 

effektbeskrivningar. Det blev diirfOr av betydelse for beslutsfattare och irtblandade aktorer pa 

flera nivaer att fa information om huruvida lokala atgiirdsprogram furigerade eller inte for att 

kunna gripa in, korrigera och foriindra verksamheten under programmets gang: Uppgiftema 

som samlades in skulle vara mojliga att kopplas samman med verksarnhetens lokala syften, qe . 
inblandades spe~ifika intentioner och de egna prestationema. Niir mer situationsrelaterade · 

uppgifter efterfragades borjade verksam.hetens mal diskuteras som lampliga referenspunkter fOr 

utviirderingama, men iiven beskrivningar av genomfOrandeprocessen skulle kunna ge insikter 

om vad som framjade eller hindrade millen att forverkligas. Enligt utviirderingslitteraturen sa 

iignade sig den andra generationen utviirderare at att diskutera pa vilket satt resultatet och 

processen som ledde fram till dessa skulle kunna beskrivas. Da uppgifter om huruvida 

planerade atgiirder-fa.tt avsedda effekter inte befanns tillrackliga fOr att bedoma om verksamheten 

var bra eller dalig, diskuterades istiillet hur utviirderingama skulle forse beslutsfattama med 

information om programmers fOrtjanster och brister i forhallande till dess fOrmaga att uppfylla 

explicita mal. Rombach ( 1987) betraktar den andra generation en som mer framatriktad ()Ch 

utvecklingsorienterad. Det visade sig att de slutsatser som kt.inde dras utifran en utviirdering .av 

maluppfyllelse i regel var svara att anvanda for mer genomgripande omprovningar av de satta 

malen och att dessa dessutcm var svara att anvanda vid mer generella jamforelser, eftersom de 

inte all tid accepterades av aktorer utanfor det egna systemet. 

Viirderingar och bedomningsgrunder i samband med utviirdering borjade diskuteras ganska sent 

och hiinfOrdes till behovet av att fa fram mer hallbara och troviirdiga resultat . vid 

utviirderingama. Det restes krav pa mer neutraliserande och explicitgjorda bedomningskriterier, 

vilka kunde astadkommas genom en konsekvent ti!Uimpning av tydliga utviirderingsmodeller 

som bade resultatet och utviirderingarnas premisser kunde stiillas emot. Olika modeller 

utvecklades dar utviirdering av maluppfyllelse, blev en stratgi bland andra. I den tredje 

generationen utviirderingar efterfragades mer kritiska och problematiserande . utviirderingat och 

olika vetenskapliga ansatser efterstravades. Utviirderare framtriider inte liingre som neutrala 

rappcrtorer med uppgift att informera om huruvida verksamhetens mill blivit uppfyllda eller ej, 

utan forvantades istallet iiven avge bedomningar om millen fOr verksarnheten _overhuvudtaget var 

de ratta. De personer och de perspektiv scm stod bakom olika utvarderingar blev diirfor mer 

fokuserade och utvarderingsdebatten uppeholl sig alltmer kring specifika problem som 

sammanhangde med vilka kriterieval och bedomningsgrunder som kunde befinnas liimpliga. 

Bland annat problematiserades vems mal, vilka normer och problemramar scm skulle utgora 

utgangspunkten vid en utvardering . Rombach ( 1995) beskriver att man kcm att se fakta som 
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perspektivberoende och darned fick problem med att identifiera olika intressenters mill 

utvarderingar, och att beskriva och vardera resultatet ur deras perspektiv. 

Idag brukar man beskriva att utvarderingarna befinner sig i vad pedagogforskarna Guba & . 

Lincoln ( 1987) betecknat som den fjarde generationen. Denna kannetecknas av att 

utvarderingsbegreppet diversifieras och far en fOrandrad, betydligt mer komplex innebord. Allt 

fler forskare (Guba. Lincoln 1987, van der Knaap 1995, Bjorkemarken 1995, Karlsson 1995, 

Rombach 1995) anHi.gger idag problematiserande perspektiv pa traditionell utvarderingsteori 

oavsett vilken generation den tillhort. Kritiken gar ut pa att traditionell teori byggt pa ett 

huvudsakligen analytiskt forhallningssatt till det som utvarderas. Yare sig man har intresse for 

specifika matningar, beskrivande information om hur resultatet fOrhaller sig till maluppfyllelsen 

eller mer varderande och perspektivkritiska utvarderirigar tycks dagens utvarderingstankande 

uppehrula sig mer kring problem som samrnanhanger med utvarderingsaktivitetemas kontexter 

och mangskiftande funktioner. Utifran empiriska studier staller man sig alltmer undrande infor 

om organisationer verkligen arbetar med officiella malsattningar, bedriver rationellt 

beslutsfattande och huruvida det i en utvardering ar mojligt eller ens onskvart att na fram till en 

objektiv och neutral information och om denna i sa fall anvands av inblandade aktOrer. Man 

fOrsoker istallet fa fram altemativa modeller som diskuteras och provas. Utvarderingsstrategier 

tar sin utgangspunkt i att verksamheter praglas av politiska konflikter, motstridiga intressen och 

dar utvarderingarna utgor processer och arenor fOr komrnunikation, social interaktion och 

politisk forhandling. Problemen ror i mindre utstrackning skapandet av relevant och tillforlitlig 

information och alltmer pa vi1ket satt utvarderingsprocesser kan utfonnas till att bli mer 

responsiva och framja dialogskapande, i syfte att vara ett stOd for en alltmer komplicerad 

offentlig styrprocess. Idag fOrekommer aven en utbredd diskussion om behovet av modeller for 

metautvardering, det vill saga utvardering av utvarderingar. Rombach (1995) beskriver att 

. utvarderingsbegreppet och synen pa utvarderingarnas funktion fOrandrats. Dessa har utvecklats 

fran att ha varit ensartade och individuella till att bli komplexa: 

" De har utvecklats till att utgora arenor med m~mga delvis motstridande perspektiv och 

intressen. De forvantas ge klara besked om nagot fungerar bra eller daligt. De skall visa pa 

ma.Iuppfyllelse eller bristande maluppfyllelse. Samtidigt skall de ge underlag for att ifragasatta 

och omprova malen. De ska formedla erfarenheter mellan enheter pa lokal niva, de skall 

formedla styrsignaler nerat i styrhierarkin, men ocksa fOrmedla erfarenheter uppat till policy 

skaparna."(sid 19) 

Pa ett snarlikt satt beskriver Karlsson ( 1995) problem med att utvarderingar idag far allfler olika 

funktioner inom bamomsorgsomradet: 
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"Forr ingick utvardering friimst som ett instrument for att producera kvantitativa miitningar av 

resultaten fran en verksamhet. Idag iir utviirdering en del av den offentliga styrningen och bar 

fatt manga olika funktioner. Utviirderingen har blivit ett instrument for att kontrollera att bedoma 

effektiviteten acb kvaliteten i offentliga program; att ge den enskilde vagledning niir det ga.Iler att 

valja, exempelvis vilken skola, daghem, sjukvard etc man vill ha; att ge politiker ocb andra 

offentliga beslutsfattare underlag fOr prioriteringsbeslut mellan olika program; att ge den 

praktiskt verksarnma personalen underlag fOr att utveckla och forbiittra sin verksamhet."(sid 43-

52) 

2.3 Sammanfattning . 

V{ har sett att utviirderingsbegreppet ges ett flertal betydelser och i och med det uppfattats som · 

problematiskt. Begreppet iir viirdeladdat, vilket innebiir att vissa som ger det en pasitiv innebord 

iir benagna att knyta det till sig medan andra, sam gor en negativ tolkning avstar fn1n att anvanda 

det.Vad som fram.gar mycket tydligt iir att problematiken kring utviirdering iir nagot som har 

disku~erats under en ganska lang tid ocb man att dagens svenska diskussion bar spar av en 

historisk utveckling och intemationellt etablerad diskussion. Den historiska utvecklirigen visar 

att begreppet utvecklats fran att ha omfattar relativt entydiga effektmiitningar utifran centralt 

formulerade kriterier, over m3lrelaterade ocb situationsberoende undersokningar till att bli mer 

bedomningsorienterade, varderande och problernatiserande for att slutligen matsvaras av en 

fOrstaelse av utvardering ocb utviirderingsprocesser som bade komplexa ocb mangtydiga . 

. Historiskt har det definierats som en specifik teknik, en objektiv beskrivning, en bedomning till. 

att idag mer motsvara en kommunikativ handling. Vi bor diirfor vara uppmiirksarnma pa att 

begreppet iir ganska rymligt, da det bar sa manga skiftande betydelser. Vi ser att det kan 

motsvaras av en viss produkt, som kan vara en dokumenterad slutrapport eller omfatta en viss 

process sam leder fram till rapporten eller utgor grunden for bedornningen eller bada delama. Vi 

kan ocksa konstatera att begreppet hanger intimt samman med vad sam benarnns som lOpande 

uppfoljning, utredningsarbete, forskning men liven mer vardagliga bedomningar ocb 

reflektioner kring om en verksamhet iir bra eller da.lig. Vi vet att begreppet knyts till den kontext 

dar det brukas. Nedan skall vi behandla vad sam utgor utgor utviirderingarnas sarnrnanhang 

genom en beskrivning av dagens samhiillspolitiska diskurs, offentliga beslutsprocesser ocb 

forsoksprojekt, vilket sammantaget vanligen utgor dess kantext 

3.Utvarderingens kontext 

I den litteratur sorn behandlar utvarderingsfragar framgar att dessa iir tveklost aktuella idag. Det 

frarngar att utvarderingsbegreppet blir alit vanligare i folkrnun, doktorsavhandlingama duggar 

tiitt inom olika arnnesomraden och det tycks som om alltfler agnar sig at utvarderin:gsaktiviteter 
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vanligtvis i anslutning till verksamheter inom den offentliga sektorn. Genom att intressera oss 

for utvarderingamas kontext skapar vi en bild av olika sammanhang dar dessa aktualiseras. 

Nedan ges en sarnrnanfattande bild av vad som vanligen utgor en sadan kontext. 

- Samhallspolitisk utvecklingen, omprovning av valfard, rationalisering och nya styrformer 

- Politiska och institutionella beslutsprocesser, styrproblem 

- Atgardsprogram, fOrandrings- och forsoksprojekt 

- Situationer dar det rader oenighet, konflikt, osakerhet kring rna! och medel 

3.1 Den samhallspolitiska kontexten 

Vedung (1994), som utrett fragor om utvardering i den offentliga sektom i sin helhet skriver att 

"Utvardering ar, vid sidan av privatisering, decentralisering, avreglering och okad 

avgiftsfinansiering, en nyckelstrategi i den pagaende reformeringen av den offentliga sektorn 

runt om i den utvecklade industrivarlden."(sid 11) Karlsson (1995) beskriver att det okade . 
kravet pa utvarderingar idag bor forstas utifrfm en komplex sarnhallspolitisk utveckling. Utifran 

· en omprovande, forandringsinriktad och konfliktfylld samhans·politisk diskurs, dar samtidigt 

organisationsstrukturen fOrbyts fran enhetlighet och centralism till decentralisering och 

mangfald, kan utvarderingarnas sammanhang variera och dess funktion inte betraktas som 

given, vilket Karlsson menar gor utvarderingsfragor mer komplexa an migonsin.Han har 

intresserat sig fOr utvardering inom bam- och utbildningssektom och menar att utvardering dar 

fCEr okad betydelse och aven en forandrad roll. Olika fOrandringar inom den offentliga 

politikens omn'ide medfor att alltfler aktorer pa olika samhallspolitiska arenor bar intresse av och 

vill gora anspn1k pa bur utvarderingar skall utformas, vad de skall omfatta och anvandas till. 

Karlsson tar fasta pa nagra tendenser i dagens samhallsutveckling, som bidrar till att fragor om 

utvardering aktualiseras: 

- Minskad legitimitet fOr den politiska makten; 

- Den generella valfardspolitiken utmanas 

- Krav pa effektivisering och nya styrformer 

- Skarpta konflikter mellan olika intressen 

Den politiska maktens legitimitet bar varit relativt val forankrad i Sverige under manga 

decennier, men Karlsson menar nu att det finns en stark ifragasattande och omprovande rorelse. 

Bade formema fOr det politiska arbetet och innehrulet i den fOrda politiken blir alltmer fOremaJ 

fOr debatt och kritik, vilket Ieder till att man idag provar nya organisationsformer i den offentliga 

sektorn, och aven utmanar den sedan lange fOrankrade valfardspolitiken. Den offentliga sektorn 

stalls infOr krav pa att oka effektiviten pa grund av begransade resurser, men aven infer krav pa 
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att det som av tradition bedrivits i offentlig regi nu alltmer av ideologiska skal fOrskjuts mot 

privata altemativ. Karlssons pekar pa att det tankande som infOrlivats i den offentliga .sektom 

under senare 3.r framst innebar ett okat marknadstankande dar verksamhetema inriktas mot att 

mota efterfragan hos en marknad i konkurrens med at)dra producenter. De styrformer som i 

regel fors fram ar inal- och resultatstyming for att oka effektiviten och beslutsfattandet samtidigt 

som organisationema decentraliseras for att skapa mojlighet till lokala initiativ och okad 

flexibilitet pa lagre nivaer. Han menar att utvarderingarna okade aktualitet hanger samman med 

att samhiillet idag stravar ifran offentliga, centrala lOsningar till till forman fOr privata och lokala. 

Forutom att detta innebar fOrandrade roller fOr de aktarer som maste samverka pa nya satt i den · 

offentliga sektorn menar Karlsson ( 1, 1995) aven att konflikterna mellan olika intressen dag 

skarps. Motsattningar kommer till utryck nar viktiga prioriteringar skall goras, m3.l formuleras 

och verksamhetens reslutat bedomas. I likhet med Karlsson menar aven Vedung_att olika 

grupper ofta knyter stora ;·vantningar till utvarderingar, samtidigt som dessa ocksa ar fOremru 

fOr mycket kritik och debatt da det inte existerar nagon koncensus kring vad utvardering ar eller · 

vilka strategier fOr utvardering som ar att foredra. 

Vi ser att utvarderingens sammanhang idag kan variera, vilket beror pa att de i regel fungerar 

som medel for styrning i den offentliga sektorn. En sektor dar traditionella styrformer alltmer 

luckras upp och dar saviil innehall och form omprovas. Franke-Wikberg (1992) beskriver -att 

saviil uppfOljning som utvardering idag hamnat i ett spiinningsHilt mellan traditionella 

centralistiska styprinciper och nyare principer om decentralisering, vilket gar att fn'igor om 

utvardering blir problematiska. Hon harntar sina exempel fn'in hogskoleomradet och menar att 

man dar sedan Hinge arbetat enligt antaganden om att den svenska hogskolan och dess 

utbildning skall praglas av likvardighet, dfu: kravet pa att uppratthalla en minimikvalitet 

efterstravats. Krav pa att verksamheten skall hiilla en minimikvalitet kraver en centralistisk och 

kontrollerande utvarderingsfunktion som syftar till att siikra art utbildningen ar likvardig och 

hailer en viss standard. Med forskjutningen av ansvar, inflytande och frihet till den lokala nivan 

nar hogskolan decentraliseras, sa foljer utvarderingarna en annan logik som ger storre utrynune 

fOr utvecklingsinriktad, lokal variation. Franke-Wikberg menar dock att man inte overgett 

traditionella "uppifn'instyrda"principer, utan snarare kompletterat dessa med mer 

verksamhetsniira sadana och menar, att om decentralisering skall fa en reell och faktisk innebord 

maste tyngdpunkten i utvarderingar nu fOrHiggas till det lokala planet. 

3.2 Politiska och institutionella beslutsprocesser 

Man menar att problemen med att styra med. hjalp av politik ligger i att detta sker en 

demokratisk process, som praglas av konflikter, motsattningar och skiftande varderingar i varje 

led. Lindensjo och Lundgren ( 1986) menar att utvarderingar finn s i den offentliga sektorn 
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cUlrfor att clet nidcr oenighet om vilka nu\1 som ar de ratta och mr att det saknas saker kunskap 

om vilka medel som bast bidrar till att uppfylla dessa. Utvarderingar finns siHedes fOr att man 

har politiska styrproblem. Aven Palumbo ( 1987) .menar att Jangtifran alia aspekter pa en 

utvardering ar politiska till sin karakUir, men star fast att utvarderingar alltid springer ur, eller 

fOrr eller senare kommer att inga i en politisk diskurs och politiska stallningstaganden. Premfors 

(1986) menar att tron pa att vi behover gora systematiska utvarderingar, fatta utvfuderingsbara 

heslut ar ett uttryck fOr en stravan att rationalisera den offentliga politiken Han menar att det 

finns en gammal stravan att komma till ditta med vissa bekymmer som alltid forekommer i olika 

offentliga beslutsprocesser, vilka beskrivs vara: 

- oenighet om malen fOr en verksamhet 

- bristen pa realism hos dessa mal . 

- hristen pa information om·hur verksamheten fungerar 

- heslutsfattarnas ofOrrnaga eller ovilja.att agera pa basis av sadan information nar den val finns 

och 

-heslutfattarnas o'formaga att frarnhava vardet av en verksamhet. 

For att konkretisera bilden av utvarderingarnas roll i det politiska systemet och de offentliga 

organisationerna skall vi nedan fOlja Vedung (1994) som sager att den politiska styrningen sker 

i fOijande faser 
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Vedung beskriver att den politiska styrprocessen inleds med vad han benamner som 

beslutsfOrberedelsefasen. dar nagon identifierar ett problem vars IOsning anses krava ett 

offentligt ingripande eller en revision av den politik soin redan fOrs. Detar i denna fas som man 

tillsattcr utredningar eller diskuterar olika ihgarders laglighct. Vedung heskriver att den 

inleclande fascn n~istan alltid gar ut pa att man diskutcrar mal, medel, kostnadcr, inU:ikter och 

Jaglighct. Men det ~ir aven da som olika aktOrer konfronteras, kontlikter ventileras och Uisningar 
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uppmarksammas. Beredningfasen tycks vara en fas som pdiglas av forhandlingar: och 

kompromisser och den avslutas i regel med att ett beslut rekomenderas att tas. 

Beslutsfasen gar ut pa att ett forrnellt, auktoritativt legitimerande avgorande falls. Detta sker i de 

forrnella demokratiska beslutande fOrsarnlingarna. Pa central niva kan detta vara riksdagen, 

regeringen eller cenrala och regionala myndigheter. Pa kommunniva kan det galla fullmak.tige, 

kommunstyrelse, namnder eller fOrvaltningskontor. Vedung papekar att det reella 

beslutsfattandet inte nodvandigtvis sker i samband med att det formella beslutet tas, men menar 

att det ar nodvandigt att utga fran detta beslut nar den politiska stymingen skall begripliggoras. 

GenomfOrandefasen tar vid nar beslutsfasen ar avslutad. Derma fas betecknas vanligen for 

implementeringsfasen. Implementeringen sker da ett b~slut omvandlas till verksar:nhet och 

program som slutligen snuddar vid adressaten, mottagaren av det som beslutet avsag. Vid 

implementeringen vidtas atgarder for att planera, utforma och genomfora verksamheten 

gentemot adressaterna. Derma fas resulterar i nagon form av slutprestationer dar varor och 

tjanster produceras , lagar och forordningar borjar tillampas, bidrag och Ian beviljas. 

"Det som konkret hander ar att lararna undervisar i skoloma, de garnla vardas i servicehusen, att 

landsvagar byggs och att backer Janas ut fran de offentliga bibhoteken."(Vedung. 1994, sid 30) 

Utvarderingsfasen beskrivs som en form av efterkontroll som sker pa verksarnhetsnivan. 

Vedung betonar vikten av en fungerande efterkontroll for att ett komplext system som en 

offentlig forvaltning skall bevara sin spanst, fOljsamhet och effektivitet. Utvarderingsfasen 

kraver mekanismer fOr uppfoljning och aterfOring av information om bur styrandet gar. Vedung· 

menar att man i pedagogiskt syfte kan gora det enkelt ocb uppfatta utvarderingsfasen som m1got 

som Jigger utanfor verksambeten, som en slags metaprocess. Forvaltningskontrollen omfattar 

bland annat redovisningsrevision, enkel uppfOljning och utvardering. Den inbegriper 

egenkontroll i bemarkelsen att tjanstemannen sjiilva foljer upp sina egna arbetsresultat for att 

rikta och forbattra sina arbetsinsatser eller anpassa dem till nya omstandigheter: 

"Beslutsfattare, verksledningar, chefer pa lagre nivaer och narbyra.k.rater tar reda p~r bur 

genomforandet fort!Oper, hur slutprestationerna ser ut samt . bur utfallet ter sig. Medan 

implementeringen pagar forsoker man genom utvardering faststalla bur genomfOrandeprocessen 

pa bogre nivaer, mellannivaer och lagre nivaer i styrkedjan fungerar. Slutprestationerna 

kartHiggs och bedoms. Genom utvardering informerar man sig systematiskt om hur utfallen ser 

. uti olika led, soker avgora om de olika utfallen beror pa programmet samt utfor bedomningar av 

deras varde."(sid 31) 
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3.2.1 Denna process ar problematisk 

Lundgren och Lindensjo ( 1986) har i en gemensam artikellyft fram att en utvardering in om den 

offentliga sektorn all tid ar politikens fortsattning fast med andra medel, genom dess ansprak. pa· 

att skilja ut det goda fdm det daliga. Vad som ar bra eller druigt ar en fraga om politisk 

fOrhandling dar manga akt6rer med olika kunskapsintressen bidrar till att utforma politikens 

innehall. Premfors menar att overbryggandet av dessa problem genom att rikta in besluten mot 

att omfatta tekniskt miitbara malformuleringar och faststalla eventuella effekter med 

komplicerade matinstrument ar bade omojligt och oforenligt med demokratiska principer som 

fOrutsiitter just mangtydighet och forhandling, men konstaterar samtidigt att det finns en enorm 

efterfragan pa utviirderingar sedan lange och en stor tilltro till vilken betydelse dessa har for 

beslutsfattandet pa olika nivaer. Premfors menar att fragan om vilken roll utviirdering har i den 

offentliga beslutsprocessen iir mycket komplicerad. Han kontrasterar tva olika beslutsteoretiska 

traditioner, som ger helt olika bilder av beslutsfattandets prernisser. 

Den rationalistiska bcslutsmodellen Den inkrementalistiska besl utsmodellen 

- En dominerande bcslutsfattaren · flera deltida beslutsfattare 

· Entydiga och stabila mAl . vaga, instabi la, ofta motstridande mal 

- Klar atskillnad mellan mal och medel . svangheter all skilja mellan mal och medel 

· fullsttindig infonnation om alia alernativ och • knapp information om en fatal altemativ och 

deras konsekvenser dcras konsekvenser 

- beslut i form av optimering . beslut i form av marginella forlindringar 

( inkrement) 

Figur 2 (Kalla: Premfors, 1986) 

Premfors menar att utviirderingsaktiviteter kan beskrivas olika beroende av hur man uppfattar 

den offentliga beslutsprocess som utgor sjalva utvarderingens kontext. Om man utgar fran den 

rationalistiska modellen blir utviirderingsaktiviteter bade mojliga och onskvarda att urskilja och 

organiseras som en del i en valordnad process, dar utvarderingsresultaten far en re1ativt stor 

betydele. Men om man istii11et tillampar den inkrementalistiska modellen, vilken Premfors 

framhaller som mer realistisk och rimlig, blir betydelsen av vetenskapsliknande utvarderingar 

mindre. Han pekar pa att en inkrementalistisk process innebar . att beslut fattas enligt ett 

komplicerat monster. 

Bjorkemarken ( 1995) sager att utviirderingar traditionellt existerar situationer dar 

verksamheten iir foremru for social styrning. Hon menar att karnan i styrandets problematik 

28 



ligger i olika kollektiva stravanden att styra sjalvsUindiga aktOrer. En sadan social styrprocess ar 

inte enbart bunden till vissa beslutsprocesser i enskilda organisationer eller vissa givna politiska 

strukturer utan forekommer snarare genom en rad olika samverkande styrningsmekanismer i 

samhallet. Utformandet och forverkligandet av den svenska socialpolitiken, vanligen benamnd 

sorn valfi:irdspolitik, menar hon a.r ett mycket tydligt exempel pa social styrning. Dar 

fOrekommer det patryckningar fn1n en rad oli.ka aktOrer, via forskningsinstitutioner, medier, 

politiska och administrativa organisationer och olika professionella grupper i syfte att 

astdkomma vissa sociala fOrandringar. Social styming, skriver Bjorkemarken, brukar 

forekomma ni:ir sarnhallsutvecklingen inte gar at ratt hall eller i onskvard takt utan kraver 

ingripanden och korrigeringar. 

Vad Bjorkemarken framforallt vill betona i:ir organisationernas betydelse for den offentliga 

styrningen. Ur ett sarnhallsperspektiv sa betraktas offentliga organisationer och forvaltningar 

som medel fOr att paverka och fOrandra manniskors liv och villkor. Styrproblemen menar hon 

ligger i svarighetema med att fa organisationer att gora som man vill. Med hanvisning till 

modern organisattonsforskning visar hon att dessa vanligen styrs av dolda rutiner an av 

rationdla, beslutade planer och dar det sallan rader enighet om vilka mat man arbetar. med eller 

nagon logisk ordning mellan olika nivaer och beslutsfattande instanser. Bjorkemarken menar att 

utvi:irderingar fyller en funktion och bidrar till att lOsa sociala styrproblem, vilket bedoms som 

en nodvandighet fOr att styrning verkligen skall aga rum. Genom att aktorer i samhallet 

utvarderar processer och utfall i den offentliga verksarnheten kan utvi:irderingar forse de som 

styr med den aterkoppling som kravs. Hon staller sig dock tveksam till om det i:ir utifrfm· den 

politiska nivan denna styrning utgar. . 

Hon beskriver att utvardering kopplats ihop med tankar om att styrningen sker utifran . ett 

rationalistiskt paradigm. I ett sadant uppfattas styrningen ske via rationellt fattade politiska 

beslut sam operationaliseras och genomfors av lika rationella organisationer och fOrvaltningar. 

Bjorkemarken menar att detta gor utvarderingar bedragliga i sin formaga att fanga upp det sam 

verkligen ar viktigt att veta for att kunna styra pa ett bra satt. Hon menar di:irfor att dagens 

modeller fOr utvardering har sina givna begransningar, eftersom de ofta utgar fran att den 

viktigaste fragan att stalla ar om det gick som man hade tiinkt sig. En sadan fraga bygger pa 

antagandet att vi vet mer om verkligheten och att vi har mojlighet att styra den an vad sam 

brukar vara fallet. Genom att betrakta de strukturer och aktOrer som bidrar till att utforma 

verksamhet och beslut i organisationer i ett institutionellt perspektiv ser vi istiH!et manniskor i 

interaktion, integration och koalition med varandra, inte nodvandigtvis sammanbundna av en 

formell, administrativt definierad organisation. Bjorkemarken beskriver att institutionaliseringen 

kan ta sig olika uttryck. De kan utvecklas under forhallande'n dar det rader ru\gon slags central 

auktoritet och inom professioner, men framfor aven att dessa kan utvecklas under franvaron av 

en auktoritet dar fOrhallandena kannetecknas av kulturella varderingar, seder och vahor. 
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3.2.2 Utvarderingar sker vanligen 

och forsoksprojekt 

anslutning till atgardsprogram 

Utvarderingar sker i regel i anslutning till nagon avgrfu1sade del av en verksamhet, vanligen 

nagon specifik satsning eller atgardsprogram.Det ar frarnfor alit i samband med nya satsningar, 

utvecklingsprojekt och reformer som de ager rum och diskuteras, eftersom det da ·j regel 

uppfattas som sarskilt angelaget att fa saklig infonnation om utfall, genomforande och nya 

fOrutsattningar. Vedung ( 1995) forklarar att utvarderingar vanligen sker i samband med fOrsok 

eftersom det finns en fOresta.Ilning om offentliga institutioner som grundats pa ideer . som 

inspirerats av att politisk fodi.ndring sker enligt en ingengorsmodell. Ingengorsmodellen innebar 

idealt att politik bedrivs genom att en fOrsoksverksarnhet forst utprovas i liten skala och att dess 

fOrmaga att effektivt frambringa maluppfyllelse rigorost utvarderas, for att darefter i ett andra 

steg inforas over bela fa.Itet eller fOrvisas till sophogen. Enligt denna modell sa bedri vs politiken 

i fOrsta hand geflom rnindre projekt eller utvecklingsarbete innan den permanentas i full 

utstrackning. Enligt ingengorsmodellen forutsatter man att problemen identifieras i det politiska 

systemet och att politikema satter mal fOr att komrna till ratta med problemet och pekar ut luckor 

i sina kunskaper om medel. Utvarderare anlitas har for att med hja.Jp av basta tankbara 

vetenskapliga metodik med siikerhet kunna Jeverera objektiv kunskap tillbaka till det det 

politiska systemet dar politikerna anvander denna sakra instrumentella kunskap till att fatta ett 

rationellt beslut, som sedan overfors till den offentliga fOrvaltningen som sedan troget genomfOr 

beslutet sa att det onskade utfallet forverkligas. Han hanfOr ingengorsmodellens utgangspunkter 

till Karl Poppers vetenskapsfilosofi och Herbert Simons systemteoretiska organisationslara och 

papekar att detta synsatt idag ar starkt ifragasatt av de fiesta forskare, men att det alltjamt har en 

stark stallning bland aktorer som deltar direkt vid beslutsfattande och genomforandet i den 

offentliga fOrvaltningen. 

Brown, Wildavsky 1987 framhaller att utvarderingar kan iiga rum nar som heist. De kan vara av 

retrospektivt slag och ager da vanligen rum niir en viss verksamhet pagatt under en tid (ex-post), 

men de kan aven vara prospektiv till sin karaktar och ager da rum fore (ex-ante), eller i samband 

med att en viss verksarnhet skall satta igang, men de forekomrner aven parallellt med 

verksarnheten (formativ). Vedung ( 1, 1994) menar att utvfuderingar per definition bar vara 

sadana som komrner till stand i efterhand. Premfors kopplar detta "fOre- efter- problemet" till 

problem med att veta hur man pa ett bra satt kan relatera utvarderingen till en be~lutssituation. 

Skall den vara en efterhandsbedomning eller skall den ista.Jlet fOrega·beslutet? Detta kan forefalla 

vara ett terrninologiskt problem, men bar med sig det faktum att en utviirdering, sarskilt i 

samband med forsoksverksamhet, i sjalva verket aktualiseras i samband med bade for- och en 

efterhandsbedomningar, inte minst i samband med forsoksprojekt, vilka i regel sallan ar 
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experimentella forsok utan vanligen en strategi fOr att genomfbra · foriindringar och atgarder 

stegvis. Browne, Wildavsky menar att erfarenheter fran ett flertal utvarderingar visat att en 

efterhandsbedomning far en mer kritisk funktion eftersom den bidrar till an fokusera sig kring 

det som hant i stOrre utstrackning, medan en fOrhandsbedomning tycks anta en mer overtalande, 

paverkande funktion i riktning mot det som man i framtiden vill astadkomma. En utvardering 

som sker parallellt med verksamheten tycks vara mer pragmatisk i sin foljsamhet och ar mer 

responsiv gentemot den faktiska utveckling som verksamheten tenderar att fa i praktiken. 

v anligen fyller sadana utvarderingar en forhandlingsfunktion nar bade mat en och medlen 

inledningsvis ar bade vaga och oklara fOr de inblandade. Brown,Wildavsky menar att forutom 

att saker nastan alltid andras under tiden, har en rad undersokningar visat att de inblandade 

sa.Ilan har klart fOr sig vad och hur de vill utvardera, utan att detta ar nagot som uppdagas 

allteftersom. 

3.3 Sammanfattning 

Utvarderingar ingar i en samhallspolitisk diskurs dar omdanin&en av den tradtionella offentligga 

sektom star i fokus for diskussionen. Utvarderingar sker i regel i situationer dar man har 

styrproblem, vilka ar vanliga i den offentliga beslutsprocessen. Denna bestar i korta drag av 

fasema beslutsforberedelse, beslut, implementering, utvardering och <herkoppling och gar ut pa 

att politiska beslut i regel utformas som olika mal och medel for att Josa problem i samhallet, 

som sedan operationaliseras och genomfbrs i de offentliga institutionerna. Utvarderingarna far 

fungera som efterkontoll och aterkopplingsmekanism i den politiska styrprocessen och 

mojliggora for de styrande att kontrollera att alit gar bra. Den politiska verkligheten, som 

ornfattar bade det formella politiska systemet och de offentliga institutionema tycks dock vara 

svarstyrd och tam.ligen irrationell. Politiska beslutsfattare framsUi.lls som oeniga om 

verksamhetens mal, !ida brist pa information om hur verksamheten fungerar, vara ofOrrnogna 

eller rentav ovilliga att agera aven nar sadan information finns och ofOrmogna att frarnhava 

vardet av verksamheten. Forvaltningama a sin sida arbetar inte som nagra neutrala verktyg for 

politiskt forverkligande utan praglas liven de av mangfald och olika politiska intressen. De 

arbetar i regel enligt mfmgtydiga , vaga och ibland orealistiska mat och aven nar detta inte skulle 

vara fallet sa omtolkar och utformar de i regel egna principer. De foljer institutionens logik, 

vilken inte alltid definieras inom en och samma adrninistrativa struktur utan kan utgoras av 

professioner eller inga i olika delkuiturer, vilket gor d~m relativt svara att styra och overblicka. 

Eftersom det inte riider enighet kring politiska mat och medel samt aven vanligen saknas 

kunskap om dess konsekvenser fbrverkligas i regel politiska ideer langsamt. Det sker genom 

demokratiska processer, stegvisa reformer, atgardsprogram och forsoks- och 

utvecklingsprojekt. Utvarderingar sker yanligeri i sadana sammanhang dar det dder osakerhet, 

ar brist pa koncensus och finns behov av att utprova verksamheten lite mer noggrannt. men de 
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sker aven i situationer nar nagon vill styra for att driva pa en utveckling i onskvard riktning. IX 

beskrivs som medel for att lOsa styrproblem och komplexitet, men litteraturen tycks pavisa att 

. detta bara leder till att denna komplexitet helt enkelt overfors pa utvarderingarna. Aven 

utvarderingama tycks kannetecknas av att manga aktOrer. har legitima ansprak pa att delta i 

offentliga verksamheters beslut, genornforande och vardera verksamhetemas resi.lltat. 

Utvarderingar kan ske pa olika nivaer och i manga sarnrnanhang, men vanligen ager de rum pa 

verksamhetsniva, i anslutning till Atgatdsprogram och fOrsoksprojekt saval fOre, under som 

efter dess genomforande. Vad vi kan se ar att utvarderingar sker utifran en kontext som praglas 

av forandring, konflikt , ett visst matt av osakerhet och styrproblem. Detta kan vi bfua med oss 

nar vi nu skall Overga till att behandla fragan om vad man vill med sin utvardering. 

4. Motiven bakom utvarderingen 

Intresset for vad som utgOr motivet till en utvardering bottnar i fragan om vad det ar man 

egentligen vill och_ varfor en utvardering kommer till st[md.Fdigan beskrivs, i litteraturen, som 

mer komplicerad idag an den kanske var fOrr, eftersom utvarderingarna far en mer komplex 

innebord och ett flertal olika funktioner. Vanligen brukar litteraturen pavisa en rad olika motiv. 

Vedung (1994) Iyfter fram de vanligaste strategiska . motiven: Kontrollmotivet; 

Framjandemotivet; Kunskapsmotivet; Dolda och oklara motiv. 

4.1 Kontrollmotiv 

Vedung (1994) framstaller att kontrollbehovet av tradition ar mest forknippat med utviirdering. 

Detar fOr att kontrollera om malen uppfylldes, om verksamheten ger det resultat som man tankt 

sig eller om vissa forvantade effekter uteblir man utvarderar. Det finns ett behov av att veta om 

det gar som det ska. Vedung framhaller att vid kontroll ar utvarderingen primart till for att en 

uppdragsgivare skall kunna bedoma hur hennes ombud skote-r sig. Nagon kontrollerar nagon, 

vilket liknas vid vad Weber beskrev som att herramas kontroll av sina tjanare. En utvardering 

som sker i sadant syfte riktar sig i regel till en overordanad uppdragsgivare. Utvardering i det 

har sammanhanget sker for att man vill overvaka och idka tillsyn i syfte att kunna ge signaler 

vidare uppat eller korrigera sina beslut. 

Vedung lyfter fram att det kan fOrekomrna flera perspektiv pa utvarderingarnas 

kontrollfunktion. Dessa kan utga fran intressen sam foretrads av huvudmannen politiker, den 

agande allmanheten; medborgaren, brukaren och den exekutiva myndigheten. I ett 

politikerperspektiv sker kontroll av fOrvaltningens satt att fullgoi·a sitt uppdrag ofta i syfte att ge 

underlag for om programrnets inriktning maste andras eller korrigeras. Utifn\n ett 

myndighetsperspektiv sker kontrollen snarare av hierarkiskt underordnade organ eller 
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medarbetare, eller sadana grupper eller institutioner som tilldelats ansvar for verksamhetens 

forverkligande. Kontroll som sker utifran ett medborgarperspektiv beskrivs komrna nedifrfm, 

dar saval de politiska beslut~n som olika fOrvaltningars satt an verkstalla dessa kontrolleras 

utifdin en mer medborgerligt intresse av an fa insyn. Detta skall inte sammanblandas med ett 

renodlat brukarperspektivet, som ar nagot snavare an det forra, men i ovrigt bygger pa principen 

an avnamaren, den som ar forem•ll och anvandare av insatserna bor via utvardering kunna fa 

inflytande over verksamheten. 

Vedung pekar pa an det finns manga onskningar om an via utvardering kontrollera en he! del , · 

men framhilller att kontroll ar oerhort komplicerat in om· den offentliga forvaltningen. Problem. i 

form av motstand mot kontroll av dem som blir foremat fOr utvarderingen beskrivs som att man 

pa olika satt gor motstand och att utvarderare och uppdragsgivare uppfattas som motstandare 

och rentav fiende. Mojligen vore detta ett mindre problem i de fall dar rollfordelning och 

legitimitet ar glasklar och okomplicerad, men detta tycks sallan vara fallet i den offentliga 

verksamheten dar aktorerna ofta sitter pa manga stolar samtidigt dar manga kontrollnivaer och 

perspektiv kan antaggas. Ert annat problem med att utforma utvarderingar i kontrollsyfte ar att 

kontrollviljan mojligen liven underblaser och bidrar till ogontjaneri. Ett annat problem som ar 

viktigt i detta sammanhang ar naturligvis vern som har legitim ratt att kontrollera vad och vern. 

Detta diskuteras mer langre fram. Kallos (1989) konstaterar att en utvardering som sker i syfte 

att kontrollera alltid innebar att nagon pa detta ·siitt viii u!Ova ekonomisk, politisk och social 

makt. Han hanvisar till skolans verksarnhet dar han menar an krav pa utvardering liven ar ett 

utryck for en politisk ambition att fa dkad makt over verksarnheten, nagot som inte alltid 

uppfattas som accepterat av utovare och verksamhetsfOretradare i egenskap av professionella. 

4.2 Framjandemotiv 

Genom utvarderingar vill man aven utveckla och framja genomfOrandet av en verksamhet, vilket 

beskrivs som att "tjanarna vill pa egen hand forbattra sina prestationer"(Vedung 1994 sid 79). 

Sadan utvardering gar istallet ut pa att den inblandade personalen sjalva har ett intresse av· att 

forbattra effektiviten, servicen och att anpassa verksarnheten till brukarnas dnskemai. Da vill 

man inte i forsta hand kontrollera utan framst stodja och utveckla. Da vill man i regel fa 

forklaringar och svar pa fragor om orsaker om varfor nagot blir som det blir eller vilka faktorer 

som verkar framjande eller hindrande i den konkreta verksarnheten. Manga menar att 

utvardering som utformas utifran personalens egen drivkraft, och utifran lokala perspektiv ar det 

viktigaste motivet. Manga menar att detta motiv ligger bakom de fiesta lokala utvarderingar eller 

fOrandringsinriktade utvarderingar (Kallos 1987, Franke-Wikberg 1987 ,Lander 1993 m fl) 

Detta kannetecknas av att utvarderingen skall ge battre underlagfor att handla i direkt anslutning 
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till genomforandet och pa sa satt mojliggora for de direkt inblandade att forandra och ingripa 

efter hand. 

4.3 Upplysningsmotivet 

Det tredje motivet som brukar beskrivas ligga bakom .en utvardering ar upplysningsmotivet, 

eller larandesyftet. Man vill oka sin kunskap om den utvarderade verksamheten. Den kunskap 

som utvecklas och genereras vid utvardering kan betraktas fa ett flertal satt. Vedung ( 1994) 

anser att det Hingsiktiga kunskapssyftet som stammar fran detta upplysande motiv som det minst 

framtradande i normalfallet, men att sadana ambitioner i betydligt hogre utstrackning kunde 

forstarka den overordade forstaelsen. Vissa menar att en utvardering alltid borde motiveras av 

vidga det eiablerade vetande som finns om en foreteelse, om det skall vara nagon mening med 

att overhuvudtaget utvardera (Bell 1975, Lindensjo, Lundgren 1987). Manga menar att den 

garna bor motiveras med att den formar ge ett tillskott till kunnandet inom nagon akademisk 

disciplin (Lander }987, Franke-Wikberg 1989) eller genom sin generaliserbarhet forbattra och 

starka samhallets samlade kunskap i en viss fraga och pa sa satt foradla dess kollektiva 

beslutsfOrmaga, ofta fOretrads denna ambition av olika forskargrupper (Chroonbach 1980 

Hermeren, Nils tun 1984 ). Till detta motiv hor aven en vilja att ge utvarderingen en kritisk 

funktion dar fundarnentala ifragasattande kan stirnuleras och den information som produceras 

ger stOd till olika intressegruppers agitation och fOrmar fordjupa och underblasa debattei 

(Lundgren, Lindensjo 1987, Kallas 1989). Upplysningsmotiven bakom utvardering har 

kritiserats fOr dess fOretradares sjalvpatagna, illegitima, patemalistiska och rent av naiva tro att 

utvarderingskunskap skulle ha fOrmaga att bli en betydelsefull del i det politiska spelet eller i 

organisationemas Jiv (Van der Knaap 1995, Tarchys 1986, Premfors 1986, Bjorkemarken 

1995, Patton 1987) 

4.4 Dolda eller oklara motiv 

Oavsett vad som kornmit att framsta som officiellt syfte vid en utvardering brukar man i 

litteraturen fOrsoka lyfta fram och papeka att det aven forekommer andra strategiska syften an 
vad som redovisas. Vedung (1994) beskriver att utvarderingar bestalls for att vinna tid eller att 

mot ornvarlden visa upp en fasad av rationalitet. Han framstaller att huvudrnan troligen anvander 

sig av utvardering for att komma at exekutiver, genomdriva oonskade · fOrandringar och 

Iegitimera kontroversiella beslut. Exekutivema i sin tur anvander den for att dolja sina 

misslyckanden, rikta uppmarksamheten for att ge ett sa gynnsamt intryck sam mojligt. Aven 

Lundmark (1992) diskuterar dolda motiv som den att vilja hitta syndabockar, det vill saga 

identifiera brister i systemet eller hos individer som har ansvar for verksamheten. Hon narnner 

aven att man kan vilja legitimera den egna verksamheten genom att med hjalp av utvarderingen 
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onska bevisa nagot som man redan ar overtygad om. Poangen ar att det vanligen finns en hel del 

annat som man vill med utvarderingen an det som man explicit lyfter fram. Manga menar att det 

ar dessa svagheter som gor dem begransade som .producenter av beslutsunderlag. Mycket av 

utvarderingamas trovardighet hamtas ju utifnin en fOrestallning . om att den information som de 

genererar ar om inte absolut sann sa atminstone neutral. 
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4.5 Sammanfattning 

Motiven till att en utvlirdering upprattas kan saledes variera och foljande kategorisering har 

gjorts: 

Kontrollmotiv Frlimjandemotiv 

hos huvudman, admin., prof, hos lokalt berorda och de prof. 

mottagare verksamma 

Upplysningsmotiv kring ett Andra motiv 

sakomrade Flera motiv, oklara eller dolda 

motiv 

Figur. 3 

Av ovanstaende frarnkommer att det forekommer en rad olika motiv och syften med 

utvlirdering, som i och for sig inte behover sta i motsattning till varandra men mycket val kan 

gora det. Ett kontrollmotiv kraver en forstaelse fOr vilken utgfmgspunkten kontrollen sker, till 

exernpel kan medborgarperspektivet och huvudmannaperspektivet leda till helt olika 

fokuseringar for utvarderingen. Man kan ha ett strategiskt syfte att kontrollera en verksarnhet 

utifran ett flertal legitirna intressen. Sorn legitirna intressen i en offentlig verksarnhet galler 

politiska huvudman, adrninistrativt ansvariga och de som arbetar med verksarnheten 

professionellt och aven de som berors av den i egenskap av mottagare. Upplysningsmotivet 

tycks krava en forstaelse for vilken kunskap som redan finns och samtidigt medfOra krav pa 

giltighet pa ett mer generellt plan. Framjandemotivet i sin tur tycks fOranleda att utvlirderingen 

skall kunna vara rnojlig att identifiera problem och hinder for att gora justeringar och 

forbattringar i direkt anslutning till genomfOrandet. Vanligen diskuteras dock problem med att 

det kan finnas sa rnanga olika syften med en utvlirdering och att det inte alltid lir mojligt att ta 

fasta pa och uppfylla dessa i en och samma utvardering. Vi ser att de olika motiven inte alltid lir 

fOrenliga.Kontrollmotivet kan fOrvantas konkurrera eller utmana andra motiv, . sasom 

upplysningsmotiv eller framjandemotiv. Framjandemotivet kan sta i konflikt med 

upplysningsmotivet. Det kan aven vara problematiskt att en del syften inte explicitgors, eller att 

motsattningar mellan olika motiv rentav kan doljas. Det lir rimligt att tanka sig att olika syften i 

praktiken kraver olika fokuseringar och strategier for utvardering. 
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5. Om olika strategier for utvarderingens utformning 

Ett vanligt problemomrade i litteraturen ar vilken strategi, vilka metoder och fokuseringar som 

skall goras vid en utvardering. Det finns ett stort antal modeller att arbeta efter. En modell for 

utvardering kan losa svangheter med att pa ett generellt satt faststalla vad som ar 

utvarderingamas rimliga och logiska utgangspun.kter. ldag ar det vanligt att man tar upp vardet 

av flera modeller nar man utvarderar. Faktum ar att det finns en ofantlig mangd olika modeller. 

Franke-Wikberg skrev redan 1976 (1976) att det var problematiskt att fa overblick over de 

utvarderingsmodeller som fOrekommer inom det pedagogiska ·omdidet. Hon poangterar 

samtidigt vikten av att inta en kritisk hatlning till. de utvarderingmodeller som presenteras och 

betonar att en modell inte enbart bara loser problem med vad och hur man skall utvardera i 

verksamheten utan att den samtidigt implicit foreslar hur olika problem skall 'identifieras och 

losas. Franke-Wikberg (1989) beskriver valet av utvarderingsmodell som problematiskt och . 

kontroversiellt. 

5.1 Om vad som skall utvarderas och bur 

Vad som framforallt diskuterats kring modeller inom utvarderingsteorin ar fragan om vad som 

skall bli forema.I for granskning och vilken typ av analys varderingarna skall utga fran. Den 

stora diskussionen ror i allmanhet vilken fokusering som ar bast avpassad for utvarderingeris 

syften och som samtidigt ger det beslutsunderlag som efterfragas av bestallare. Var man an tar 

sin utg<:Engspunkt innebar det ett implicit stallningstagande till var problemen star att finna ·och 

ger sarntidigt olika ramar for hur problernen skall !Osas, i det att olika delar av eller aspekter pa 

sjalva utvarderingsobjektet fokuseras. Gors en analys av huruvida insatserna forhaller sig till 

malen sa underfOrstas att insatsema i sig kan vara orsak till att ett resultat blir som det blir, likasa 

antyder en effektanalys ett visst rnisstroende gentemot verksamhetens formaga att att 

overhuvudtaget astadkomma de forvantade effekterna, medan en kontextanalys och en 

processanalys ar mer intresserad av om det kan ha varit brister i sjalva genomfOrandeprocessen 

och de forutsattningar som funnits for att overhuvudtaget astadkomma nagot resultat. En 

diskussion om vad som skall fokuseras i en utvardering har darfor fan stor uppmarksamhet i 

utvarderingslitteraturen och i regel diskuterats i termer av vilka fdigor som kan stallas och gallt 

vilken strategi som ger de basta svaren. Kontroverser kring vad man skall intressera sig for i en 

utvardering och hur detta skall goras hanger samman med problem som upptrader i prak:tiska 

utvarderingssituationer da malkonflikter omvandlas till kriterieproblem (Karlsson 1995) .och 

maste hanteras. Karlsson har provat en utvarderingsmodell som utgar fran att de inblandade 

intressenternas egna kriterieval skall vara vagledande vid utvarderingen och pekat pa att det da 

upptrader nya problem. Han ger exempel pa svarigheter med att jiimka samman olika 

intressenters uppfattningar om vad sorn ar viktigt att ta fasta pa och for fram problem med att pa 
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ett rattvist satt avgora vern som skall fa styra val och prioriteringar i en utvarderingssituation. 

Bjorkemarken har visat att det ar mojligt att komma fram till helt olika resultat beroende av 

vilken analys som gors och pekat pa behovet av att komplettera olika analyser, bland annat 

menar hon att en studie av maluppfyllelse kan ge battre beslutsunderlag om den kompletteras 

med en studie av genomforandeprocessen. 

For att bring a reda och ordning bland alia modeller som finns att tillga. brukar 

utvarderingsteoretiker gruppera dem i olika huvudtyper, vilket gors pa lite olika satt. Vedung (1, 

1994) skiljer mellan effektmodeller, ekonorniska modeller och institutionella modeller. Karlsson 

(1, 1995) skiljer mellan system-, besluts-, expert-, mal-, transaktions- och intressentmodeller. 

Franke-Wikberg (1992) skiljer mellan produktinriktade- , processinriktade- och teoriinriktade 

modeller medan Nil stun ( 1988) skiljer mellan vad han kallar teoriinriktade- och nyttoinriktade 

modeller. Har skall vi prova att gora ytterligare en kategorisering som syntetiserar mangfalden 

nagot aven om detta sker med insikten om att resonemanget forenklas en hel del. Nedan 

kommer vi att lyfta fram vad vi benamner som de produkt-, process-, teori- och nyttoinriktade 

strategiema. 

5.1.1 Produktinriktade strategier 

Med produktinriktade utvarderingsmodeller menas sadana modeller som inriktas mot sjalva . 

produkten eller resultatet i en verksamhet. Vedung (1, 1995) beskriver att de produktinriktade 

utvarderingsmodellema utformats som olika typer av effektmodellet, dar resultatet eller 

produkten utformas i termer av forvantad effekt. Effektmodeller riktar i regel in sig pa vissa 

sakomraden dar verksamhetens resultat kan tankas forekomma. Sadana omraden kan ringas in 

med hjiilp av verksamhetens mal eller delmai (maluppfyllelsemodeller, bieffektsmodeller), hela 

programmet eller det organisatoriska systemet (systemutvardering), sarskilda brukargrupper och 

deras fOrvantningar och behov (brukarorienterad utvardering) eller olika intressenters 

onskningar och krav (Intressentutvardering). Effektmodellerna ar i regel direkt inriktade pa att 

bedoma resultatet av en verksamhet genom att ta fasta pa nagon given effekt. Vedung menar att 

den vanligaste effektmodellen ar milluppfyllelsemodellen dar den centrala fragan lyder: 

Uppfylldes vara egna mal? De ekonorniska modellerna, ar framforallt inriktade pa att utvardera 

verksamhetens produktivitet och effektivitet i ekonomisk bemarkelse, dar effektivitet frams 

betraktas i relation till programmers olika kostader och intakter. Nedan ges nagra illustrationer 

pa vad som enligt Nilstun, Hermeren (1985) blir foremal for analys i nar reslutatet i form av en 

effekt, maluppfyllelse och effektiviteten star i centrum: 
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De flesta ar overrens om att det dominerande angreppsattet vid utvardering av offentlig 

verksamhet traditionellt varit att man tagit sin utgangspunkt i verksamhetens officiella mal, dar 

graden av maluppfyllelse fiitt fungera som resultatmatare. Ma.Jmodeller bygger pa ett antagande 

om att det finns entydiga, prioriterade m~U att utvii.rdera mot och att det rader politisk enighet om 

dessa. Mflluppfyllelse beskrivs vanligen i tenner av effekter eller resultat och fOrutsatter att det 

finns en nagorlunda saker och stabil kunskap om de orsakssammanhang som gor att effekter 

kan forutsagas och avHisas. Som vi sett tidigare sa ar detta sallan fallet inom det politiska 

systemet och de offentliga organisationerna, dar snarare det motsatta fOrhallandet rader. 

Problemen sorn iyfts fram ar att det existerar en rad olika miil som drivs av olika sarintressen 

och art de officiella malen genom sin vaghet endast delvis blir vagledande vid verksamhetens 

genornforande. Att utvardera rned utgfmgspunkt i en maluppfyllelseanalys har ront mycket kritik 

bland annat fOr att malproblernatiken hanterats genom att utvarderare intagit en starkt 

. rcduktionistik hallning och begransat utvtirderingen till tekniskt matbara och konfliktfria ma.J 

som man har kunnat cnas kring. pa bekostnad av viktiga kvalitativa och rner konfliktfyllda 

dimensioner. F()rdelarna med att lata utvarderingen omfatta en analys av huruvida mal uppfyllts 

Jigger i att fokuseringen sker utifn}n de palamentariskt beslutade miHen, vilka tillkommit i 
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konstitutionell ordning genom offentliga beslutsprocesser och att dessa speglar verksamhetens 

legitima intressen. 

Franke-Wikberg ( 1992) besk.river att produktinriktade modeller ar de som anvandes nar. 

utvardering borjar bli vanligt bland planerare inom utbildningsomn1det i Sverige. Historiskt bar 

de anvants framforallt under tider da utbildningsteknologin stod hogt i kurs. Fortjanstema med 

dessa modeller uppfattas som enormt stora nar utbildning och utbildningspolitik praglas av 

samforstand i sina problemtolkningar och nar atgarder och insatser fran skolans sida 

kannetecknas av teknisk rationalitet. Nar problemen ar valkanda, okontroversiella och nar 

effekterna av en atgard ar mojliga att forutse, sa intresserar man sig for resultat i form av 

prestationer och utfall, sarskilt sadana som enkelt kan matas och kvantifieras. Franke~Wikberg 

menar att de produktionsorienterade modellerna inom skolan hamtar sin huvudsakliga 

inspiration ifnln industriproduktion och overforande av ett sadant Hinkande pa skolans 

kunskapsproduktion, kritiseras hart av pedagogiska forskare (Fern professorer. .. 1995). ~ 

menar att de resulterar i fyrkantiga prestationsmatningar och hart styrda kunskapskontroller av . 

eleverna. Ofta i syfte att besvara fragor om verksamhetens effektivitet och produktivitet. Ma.J.en 

bryts ned i matbara enheter och mats sedan via olika test pa kunskaper och fardigheter, de 

baseras pa stora urval och uppgiftema bearbetas med avancerad statistisk teknik.Inom 

skolomnidet har man Hinge ifragasatt de produktinriktade strategiema fOr att gora utvardering, 

eftersom de menar att de representerar ett centrumstyrt, kontrollinriktat politiskladministrativt 

perspektiv istilllet for ett lokalt forankrat, fdrandringsinriktat och professionellt sadant. Som 

altemativ till de produktinriktade sumrnativa modellema efterlyses vanligen formativ utvardering 

som bidrar till att forbattra undervisningen successivt och som tar sin utgangspunkt i den 

situation som de direkt berorda befinner sig i snarare an centrala beslutsfattare. 

5.1.2 Processinriktade strategier 

Den andra typen av utvarderingsmodeller, de processinriktade, brukar framsUHlas som altemativ 

till de produktinriktade. Skillet till detta ar att de uppstatt som en kritik av de produktinriktade. I 

den offentliga sektorn sa bygger verksamheten mycket pa komplexa individbaserade relationer, 

dar uppgifter om fOrverkligandet av ett mal eller ett beslut manga ganger uppfattas som mer 

meningsfulla an specifika utfall eller effekter. I processutvardering sa intresserar man sig darfOr 

primm pa sjalva genomfOrandet och vad som i praktiken verkar framjande och hindrande pa 

vagen mot eventuella resultat. Bjorkemarken bar noterat att de som talar om processutvardering 

menar lite olika saker. Nagra menar att det ar forloppet mellan beslutet om en atgard och sjalva 

atgardens utfall som bor fokuseras i en processutvardering, medan andra nienar att processen 

bar omfatta aven de fOrutsattningar och den kontext som omgardar och inverkar pa fOrloppet. 

40 



Nedan ges en illustration pa det fOrstnamnda, som det beskrivs enligt Nilstun, Henneren 

(I 984): 

rROCESSfiHfll YS - - ·- ·- - - -- - 1 

Figur. 7 (Kalla: Nilstun &'Hermeren, 1984) 

franke-Wikberg ( T992) beskriver att processinriktade utvarderingar efterfragades framfOrallt av 

dem som arbetade med verksamheten Jokalt och hade ett intresse av utvarderingar som gav 

information om de processer som gav upphov till olika resultat och effekter. Nar det gallde 

skolans verksamhet sa fanns ett behov av att forklara varfor vissa effekter uteblev eller varfOr 

andra bieffekter uppstod. Detta menades kunna ske genom att aven den pedagogiska processen 

synliggjordes i utvarderingen och att kvantitaiva matningar ersattes av mer kvalitativa 

umlersokningar, som gav mer fylliga och varierande beskrivningar av den Jokala verksamheten. 

Hon beskriver att processinriktade utvarderingar tenderar att utifran sett bli valdigt godtyckliga 

och kontextbundna eftersom man dar utgar ifran vad som faktiskt skett i en verksamhet och vad 

man dar upplevs varit inlressant att intressera sig fOr. Problem med processinriktade 

utva.rderingar har beskrivits som att dessa knappast kan erbjuda samma neutrala och objektiva 

heslutsunderlag som centrala administratOrer och beslutsfattare tyckte sig behova och att de 

inom skolan blir kritiserade fOr del blir ovisst vad man far om man besUiller en 

processutvardering. 

5.1.3 Teoriinriktad ansats 

Den trcdje typcn av utvarderingsmodeller beskrivs som teoriorienterad och gar helt enkel~ ut pa 

alt utvarderingen tar sin utgangspunkt i den teori som Jigger till grund fOr verksamhetens mal 

och genomfOrande, nagot som brukar benamnas som att man anvander sig av en model! som 

lyfter fram en programteori (Vedung 1994) eller pa nagot satt fOrklarar och beskriver det 

hiindelsef()rlopp som inhegrips och omgardar verksamhetens rarnar-process-resultat (Franke

Wil<berg 1992) En teoriinriktad ansats kraver helt enkelt en teori om det som hlir foremal fOr 
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utvardering. I bland tar man sm utgfmgspunkt i en etablerad teori som den utvarderade 

verksamheten kan forstas utifran och enligt vilken utviirderingsmodellen kan konstrueras. I 

andra fall kan utvarderingen inledningsvis vaska fram den teori som Iigger inbyggd och 

underfOrsti\.dd i mi\.ldokument och de deltagandes egna utsagor och handlingar.Kraven pa 

teoretiska ansatser i utviirderingar har betraktats som en reaktion mot de utvarderingar som 

utformats som alltfOr forenklade, godtyckliga beskrivningar utifn\n situationsrelaterade 

onskemat. Istill.let efterlyses utvarderingar med mer analyserande och forklarande ambitioner. 

Fortjansterna med att anvanda sig av en teoretisk referensram beskrivs vara att den ger 

vagledning och styr vilken information som skall inforskaffas, ger ett raster for hur insarnlade 

uppgifter skall tolkas och den anvisar ett perspektiv utifran vilket viirderingar och bedomningar 

kan goras. Detta beskrivs ge en mojlighet till insyn och .kritisk granskning av de bedomningar 

och varderingar som de facto gors. Frarnforallt bor en teoriinriktad utviirdering ge kunskaper 

om verksamhetens forutsattningar, dess genomfOrande och resultat pa ett djupare och mer 

problematiserande plan. Om den dessutom gors av utomstaende forskare kan en sadan 

utvardering fungera som motvikt till andra bilder av verksamheten och genom sin 

kunskapsutvecklaii.de ambition stimulera till nytankande och forandring (Lundgren, Lindensjo 

1986). Nar utvarderingsstrategin beskrivs som en form av forskning sa brukar detta innebiira att 

nagot slags vetenskapsideal fungerar som ledstjama fOr utvarderingsaktiviteterna 

(Nilstun.Hermeren 1984) I dessa sammanhang diskuteras vanligen utvarderingsforskning som 

ihskild fran grundforskning och annan tillampad forskning. En vanlig form av tillampad 

forskning brukar benamnas som sektorsforskning. Inte minst pedagoger har byggt upp en hel 

del av sin forskning kring olika utvarderingsuppdrag som kopplats till skolsektorn, nagot som 

kan uppfattas som mer eller mindre fordelaktigt. Problem med en allfor kortsiktig 

utvarderingsforskning, dar ansatsen blir pragmatisk och fragestallningarna allfor bundna till 

vetenskapsexterna problemformulerare har patalats (Lander 1987, Lindensjo & Lundgren 1986, 

Bjorkemarken 1995) och det vamas for att det inte utvecklas nagon kritiskt orienterad forskning 

om alla resurser skall utnyttjas i utvarderingssyfte. 

5.1.4 Nyttoinriktade strategier 

Den sista typen av utvarderingsansatser som vi valjer att ta fram har gar under benfunningen 

nyttoorienterad strategi. Dessa modeller kan i sin tur kanske betraktas som ett svar pa och 

alternativ till de teoriorienterade i det att de fOrst och framst tar sin utg~'mgspunkt i de 

forutsattningar for att utvarderingsresultaten skall kornma till anvandning (Nilstun 1988, 

Chelimsky 1987 Patton 1987). Om man foresprakar en sad an strategi kan man antingen vara 

radikal och se utvarderingen som en process som syftar till att skapa sadan information som kan 

reflektera och aterspegla de inblandade parternas olika uppfattningar och erfarenheter inbordes 

·under utvarderingens gang (Guba&Lincoln 1987), vilket inte primart gar ut pa att man 
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noggrannt bedomer vare sig process, resultat eller provar och utvecklar nagon vetenskaplig 

kunskap. Snarare arbetar man efter fOrvissningen att det sam utvarderas ar en verksamhet som 

ar socialt och politiskt komplex och att utvarderingen har en dialogisk och fOrhandlingsinriktad 

funktion mellan inblandade aktOrer och intressen. Arman mindre radikal kan man har enbart 

iilsiktsfullt ge prioritet at anvandbarhet av utvarderingsprocessen och dess resultat och utforma 

utvarderingen pa ett satt sam gor den kanslig fOr de situationsrelaterade informationsbehov sam 

alltid existerar (Patton 1987). Patton menar att utvarderingen bor utformas sa nara de behov sam 

de inblandade parterna, sarskilt da bestallaren, har och varnar for att alltfor abstrakta och 

fOrklarande ambitioner , eftersom man da riskerar att utga fran olika modellkonstruktorers 

rationalitet snarare an de programverksammas. De nyttoorienterade modellema utgar inte forst 

och framst fran vardet av enbart utvarderingsresultatet utan iiven av att processen, medan den 

fortgar, genererar en hel del resultat sam ar vasentliga for alia inblandade. Om utvarderingen 

verkligen nyttoorienteras sa accepteras att utvarderingsbehoven forandras under utvarderingens 

gang, att en utveckling och att en mognad hela tiden sker. Har betonas vikten av att skapa en 

process for utvarderingen dar olika aktOrer skall kunna inga och paverka olika 

sttillningstaganden och viktiga val. I en nyttoorienterad strategi iir inte heller metodiskheten lika 

betonad och man utgar i stOrre utstrackning fran det faktum att de som a.r inblande i en 

utvardering har mfmga olika behov, vilka inte alltid ar klargjorda fdm borjan. I likhet med den 

processinriktade strategin beskrivs den nyttoorienterade i regel vara inriktad pa forandring och 

handling. 

Vedung (1, 1994) diskuterar vad han benamner sam institutionella modeller. De institutionella 

modellema , menar han ar inte i samma grad inriktade pa programmets sakresultat utan snarare 

pa den procedur, de professioner och de personer som skall utfora utvarderingsarbetet. Han 

beskriver att den svenska SOU-modellen, som representerar den svenska utredningstraditionen 

dar man utser utredare sam i sig sjalva far garantera att arbetet blir det onskvarda. Exempel pa 

sadana modeller ar utvardering sorn utfors av olika grupper av intressen eller olika 

verksamhetsforetradare, eller sadana utvarderingar som utfors av externa experter eller 

sakkunniga. Andra exempel pa institutionella modeller a.r kollegiemodeller, som frarnforallt gar 

ut pa att olika proffessionella grupper utarbetar procedurer, kriterier och utfOr utvardering av 

andra i samma eller angransande professioner. 

Problem sam diskuteras i anslutning till olika strategier och modeller tycks framfOrallt siillan 

ligga i modellen i sig utan i olika modellers tilliirnplighet i olika praktiska situationer. En 

utvarderingmodell beskriver utviirderingens logiska utgangspunkt, anger strategin utifran vilken 

utviirderingen sker och anger ramarna fOr vad sam skall fokuseras och lyftas fram i 

utvarderingen. Olika strategier for utvardering passar i regel olika syften olika bra, har vuxit 

fram inom olika kunskapstraditioner och ar barare av delvis olika synsatt pa vad som ar 

utvarderingens uppgift och funktion. Problematiken kring de olika ansatserna har delvis berorts 
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ovan. Slaende ar att problem sam uppstar i samband med utvardering tycks lbsas genom att det 

utvecklas och fOresprakas en ny modell, eller en ny strategi for utvardering. Det nodvandiga 

med att utvardera enligt en viss strategi eller en explicit modell betonas dock av manga i 

litteraturen, eftersom en modell pa m1got satt borgar fOr att utvarderingen far battre kvalitet. Nar 

filosofema Nilstun och Hermen!n ( 1985) granskade en star mangd genomforda utvarderingar 

beklagade de att sa manga inte explicitgjorde sina utgangspunkter i form av till exempel en 

modellbeskrivning. De betonade att utvarderare sam inte gjorde detta i regel utgick ifran nagon 

underfOrstactd forklaringsmodell, sam avpassats till den enskilda situationen, utan att ta upp de 

egna forstaelseramarna till diskussion. 

5.2 Metoder for utvardering · 

Som vi ser av den inledande historiken over utvarderingamas utveckling sa var en utvardering 

ursprungligen fOrmagan att hantera en uppsattning specifika matinstrument. En del 

(Bjorkemarken 1995, Vedung 1994) menar att det vanligaste och lange mest dominerande sattet . 
att Higga upp utvarderingar var med naturvetenskapliga experiment eller kvasiexperiment som 

fOrebild. Genom att konstanthaJla och mata olika variabler kunde olika modeller av tankta 

effekter provas empiriskt. Genom art till exempel sarnla in data om en faktor fore och efter en 

atgard kunde slutsatser av de faktiska effektema dras. Problemet med det ideala experimentet 

tycks vara att det ar problematiskt art arbeta med utanfor laboratorier. Det tycks vara svart att 

utforrna matmetoder sam ar tillrackligt tillforlitliga, dessutom forandras den sociala verkligheten 

pa ett satt sam gor det svart att gora exakta matningar, sam samtidigt uppfattats sam relevanta 

och adekvata. Under aren har det dock utvecklats en mangd olika tekniker, metoder som 

anvands vid utvardering och i dagens utvarderingslitteratur framgar att det inte Iangre ar mojligt 

att identifiera vissa metoder sam specifika for utvardering, utan dessa hamtas ur den arsenal av 

tekniker och strategier sam utvecklats inom olika vetenskapliga fait. En rad olika metoder 

uppfattas sam rimliga och vedertagna. Men i regel galler att det finns ett krav pa systematik och 

nogrannhet, nagot sam nastan alltid betonas i anvisningar for praktiskt utvarderingsarbete 

(Nilstun 1988, Vedung 1994, Karlsson 1995, Lander 1991) 

Kortfattat kan det sagas att de metodologiska diskussionema som fors i litteraturen speglar de 

allmant vedertagna metodema for undersokningsdesign, datainsamling och analys (Andersen, 

1994 ). Metodema kan vara kvalitativa, kvantitativa eller bade och. De strategiska ansatsema 

sam fOreslas foljer i regel principer fOr vetenskapligt kunskapsskapande det viii saga 

forklarande, beskrivande, bedomande och generaliserande undersokningar. Dar finns 

experiment, tidsserier och fallstudier. Dar finns aven systematiska urvalsprocesser, principer 

fOr problemstallningar, fragemetoder, observationstekniker, dokumentanalyser och man betonar 

vanligen principer fOr att frambringa trovardiga, dittvisande, giltiga och i viss man aven 
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generaliserbara resultat. Aven rapportskrivning vid utvardering tycks fOlja vedertagna regler for 

vetenskaplig uppsatsskrivning. Om vi aterknyter till strategierna ovan ser vi att de 

produktinriktade av tradition vanligen fbrknippats med kvantitativa metoder, medan de 

processinriktade vanligen forknippats med kvalitativa metoder. Aven de teoriorienterade 

ansatserna har fbrknippats med kvalitativa metoder, men har kan aven kvantitativa anvandas, 

frarnforallt betonas harden vetenskapligt vedertagna metoden. Den nyttoorienterade ansatsen ar 

nagot avvikande eftersom man har vanligen befriar sig nagot fran deri vetenskapliga metoden 

ocb saval databearbetning ocb rapportering kan ske pa ett mindre bundet satt. 

V anligen framhaller man i litteraturen att de tekniska metodproblemen fatt alltfOr mycket 

uppmarksamhet pa beskostnad av andra utvarderingsproblem (Guba & Lincoln 1987, 

Bjorkemarken 1995). Vi gar bar inte in pa metodfragorna i den utstrackning som vi kunde gora. 

For tillfallet nojer vi oss med att konstatera kopplingen mellan utvarderingsmetodiken och 

forskningsmetodik och samtidigt passa pa att papeka att manga menar att det som ger 

utvarderingsinformationen dess legitimitet ar just dess ansprak pa vetenskaplighet. Man menar 

att det ar av stor ~etydelse att en utvardering har en ambition att skapa vederhaftig kunskap, 

vilket foretradesevis sker genom att tilHimpa vedertagna tearier och metodologier, detta aven nar 

utvarderingar sker pa lokal niva av manniskor som inte agnar sig at utvardering professionellt. I 

fortsattningen kommer vi enbart att diskutera utvarderingsstrategier utan att ga djupare in pa 

metodologiska specifikationer, fOr den intresserade hanvisas till grundbocker 

forskningsmetodik och vetenskapsteori. 

5.3 Sammanfattning 

Syftet var har att beskriva nagot om hur det gar till nar man utvarderar och vi har behandlat 

framfOrallt fyra strategier som benarnns som produktorienterade, processorienterade, 

teoriorienterade och nyttoorienterade. Varje strategi har sina fortjanster och sina begdinsningar. 

Har framkommer att det inte rader brist pa modeller som ger anvisningar om vad som skall bli 

fOremru fOr utvardering och bur detta kan goras utan det uppfattas som problematiskt att olika 

modeller inte alltid avpassats for olika behov och intressen. Valet av modell eller strategi for 

utvardering beskrivs som vardeladdat och kontroversiellt delvis darfOr att den analys som en 

verksarnhet blir foremiH for bygger pa en uppfattning om vad det ar som den utvarderade 

verksarnhetens syfte, vad som ar verksambetens svaga och starka sidor samt att utvarderingens 

pa sa satt ger en ram for framtida problemlosning, kring vilken det rader delade meningar. 
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Nedan (Fig. 9) ges en beskrivning av de strategier, fokuseringar och metoder som 

kategoriserats i den ovanstaende framstallningen: 

Strategier Produktoorienterad Processorienteradc Teoriorient~rade Nxttoorienterade ansatser 
ansatsei,: ansatse ansatser, 

- pragmatism 
-effektmodeller -processmodell -vetenskapl i ga tearier -kollegiemodcll 

-insatsanalus -programteorier - inga bestamda modeller 
maluppfyllelsernodell -kontextanalus 
-systemmodell 
-ekonornimodell 

Fokus Resultat Genomfiirande Orsakssamman Det samar 
effekter,utfall och processen, forlopp, hang, premisser och relevant i situationen, 
rnaluppfyllelse fortjanster och hinder utgftngs-punkter. fOranderligt fokus 

Ramar-process-resultat 

Metoder matning, kvalitativa metoder, V edertagna, Dial o gskapande 
experirnen tell a kontextbeskrivningar, vetenskapliga metoder, procedurer, pragmatisk 
rnetoder , indikatorer kansliga rnetoder generella ansprak och an vandarinriktad 

Figur. 9 

Eftersom det finns sa manga olika modeller och aven flera strategier for utvardering bar VI 

anledning att fOrmoda att valet av strategi uppfattas som problematiskt av dem som genomfor 

utvardering i praktiken. Formodligen kan en fokusering pa sarskilda effekter eller resultat enligt 

den produktorienterade strategin lopa risken att ifriigasattas genom sin brist pa hansyn till 

genomforande processen. Sarskilt problematiskt bor det vara att utvardera, framforallt mata, om 

mfilen uppfyllts eller att fastalla effektema av en verksamhet. Den som valjer en processinriktad 

strategi riskerar formodligen att bli subjektiv, godtycklig och skapa sadan information som ar 
mycket kontextbunden. Det ar rimligt att anta att en teoriorienterad strategi kan vara 

problematisk genom dess teoretiska och metodiska krav, men aven genom dess krav pa kritisk 

problematisering, vi kan aven tanka oss att det ar problematiskt att valja teoretisk 

forklaringsmodell. Det ar aven rimligt att formoda att nyttoorienterade strategier fOresprakas da 

manga olika aktorer ar inblandade och dar utvarderingsarbetet a.r sarskilt inriktade pa forandring. 

Innan vi gar vidare och behandlar nasta fraga kan vi parninna ass om Franke Wikbergs ord om 

valet av strategi for utvardering inom skolomradet: 

"De modeller fOr utvardering sam utvecklats utgor i sig olika losningar pa problemet bur 

fo"rballandet mellan de fOrvantade och de faktiska resultaten skall beskrivas och tolkas. Modellen 

ger sitt svar till losning i det att den samtidigt aterspeglar ett visst synsatt pa utbildning och 

undervisning och ofta aven en viss forskningstradition." (Franke-Wikberg 1989, sid 36) 
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6. Hur anvands utvarderingen och vad Ieder den till? 

Effekten av en utvardering brukar uppfattas som att den Ieder till nagon fonn av handling, en 

sadan handling implicerar att utvarderingen de facto anvands. Scm framgar ·av den inledande 

beskrivningen av utvarderingsti=inkandets historiska utveckling sa uppstar en diskussion om 

huruvida utvarderingar anvands fOrst .i ett senare skede da dess funktion och sammanhang 

borjar problematiseras i stOrre utstrackning. Vander Knaap (1995) beskriver att fn1gor om bur 

utvarderingsresultaten anvands lange uppfattats scm oproblematiska, eftersom anvandningen pa 

nagot satt forutsatts. Premfors ( 1986) beskriver att problemet med den bristande anvandning 

idag ar ett kart tema scm han karaktariserar scm "aterforings-problemet ", vilket innebar att det _ 

vanligen inte sker nagon egentlig aterforing av vad scm kommer fram i en utvardering. Han 

pekar pa att empiriska studier tycks bekrafta icke-anvandning scm mer normalt iin motsatsen. 

Det var forst nar man borjade studera hur utvarderingar anvandes i prak:tiken scm det visade sig 

att flertalet aldrig i realiteten kern till anvandning (Weiss 1987). I utvarderingslitteraturen tycks 

darefter · diskussionen kretsa alltmer kring fragor om vad som framjar anviindning av 

utvarderingsresultat vid beslutsfattandet i olika sammanhang (Chelimsky 1987), hur 

utvarderingar skall utfonnas for att stimulera anvandning och hur resultaten skall fa genomslag ·i 

form av fOrbiittringar inom olika utvarderade verksamheter (Patton 1987). Chelimsky pavisar att 

olika typer av utvardering tillgodoser olika infotmationsbehov och menar att det behovs biittre 

kunskaper om detta bland bade de som utvarderar och de som bestiiller utvarderingar. Hon · 

konstaterar bland annat att det ar avgorande fOr utviirderingens potentiella anviindning om den 

avpassas till och fOnnar tillgodose de infonnationsbehov scm forekommer i olika faser av <,len 

politiska beslutsprocessen. Patton g:h sa langt att han foresprakar anvandbarheten som 

utvarderarens enda rimliga utgangspunkten vid val av utvarderingsstrategi. Diir foresprakas att 

inblandade akWrer aktivt tar del och paverka.r utformningen av utviirderingen och de fragor scm 

stalls i samband med denna (se nyttostrategi ovan). 

Vissa (Weiss 1987, Bjorkemarken 1995, Vedung 1995) beklagar att sa manga bekymrar sig 

over bristen pa anvandning av utvarderingsresultat eftersom de mena.r att utviirderingar for det 

mesta kommer till nytta, resultaten paverka.r verksamhetens inriktning, aven om man inte alltid 

kan peka pa att en viss utvardering tick status som beslutsunderlag i en specifik fraga . . Vedung 
. . 

framba..ller att det ar synd att tanken att utviirderingars resultat bar komma till nytta blivit nagot 

av en dogm inom utvarderingsbranchen. Han rnenar att sadana konstaterande bor ifragasattas, 

bland annat diirfor att undermruiga utvarderinga.r som tas pa allvar kan asamka stor skada och att 

ett ivrande for att alia utvarderingsresultat skall befinnas som anvandbara for alia resulterar i en 

allfOr pragmatisk installning till vilken kunskap som skall efterstravas. 
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Oavsett vilken installning man bar till buruvida anvandning ar art foredra eller inte sa tycks 

anvandning utgora ett intressant fokus i utvarderingslitteraturen, dar man besk.river art det finns 

ett stort bebov av kunskap om bur utvarderingar anvands eller inte anvands i praktiken. Vedung 

bar beskrivit sex typer av anvandning for utvarderingar: Instrumentell ;upplysande ; 

legitimerande ;interaktiv ; taktisk ocb rituell 

6.1 Instrumentell anvandning 

Vedung framhaller art den instrumentella anviindningen vanligen forknippas med en mer 

traditionell syn pa utvarderingens funktion som ett rationellt verktyg for art foradla ocb fOrbattra 

beslutsfattandet ocb bandlandet i en verksamhet. Det bygger pa en tanke om ingengorsmodellen 

(se ovan) som ett ideal att strava efter, vars drivkraft ligger bakom uppfattningar om art 

utvardering kan vara ett medel for art tygla politikens demoner ocb gora den offentliga 

verksarnheten mer rationell. Ingengorsmodellen bygger pa rationella organisationsmodeller dar . 
det klassiska rationella perspektivet dominerar ocb dar organisationen ar ett verktyg for a~ 

realisera bestiirnda mllisattningar. Enligt denna modell ar det beslutsfattarna som styr 

utviirderingen och det ar ocksa de som ar nyttjare av utvarderingens · resultat. En utvardering 

som anvands instrumentellt Ieder till art ett beslut fattas pa direkt grundval av det som 

framkommit i utvarderingen. Hiir fu man blind fbr alla andra anvandare an de legitima 

beslutsfattaina och all annan anvandning an den instrumentellt rationella. Vedung menar art 

forskningen iir fullstandigt entydigt visat art denna instrumentella typ av anvandning ar ert 

mycket sallsynt fenomen, i de fall de forekommer sa iir det pa mycket lag, lokal niva och i 

undantagsfall. Problemen som forklarar varfbr utvarderingar inte anviinds enligt 

ingensgorsmodellen forklaras med att det i regel inte ar mojligt att skapa sadan entydig ocb saker 

kunskap som denna skulle krava. Vedung beskriver problemen som delvis matproblem, men 

liven problem med att bverfora ert resultat som skapats i ert sammanhang i anslutning till en 

specifik situation till ert annat som pdiglas av andra omstandigheter. Problem med att skapa 

resultat som ar bade sakra och direkt anvandbara ar svara art forena. Sakra resultat kraver saviil 

mycket tid som pengar vilket inte alltid tycks vara tillgangligt i olika beslutssituationer. Ett annat 

problem beskrivs som att det ar omojligt att dela upp den politiska verksamheten i en mal-del 

och en medel-del overhuvudtaget, dar de politiska kontroversema endast skulle omfatta en 

mrudel och dar medel-delen skulle vara atkomlig fOr neutrala empiriska studier. Snarare tyder 

mycket pa att det ar vanligare att man nar politisk enighet om mal, men ar oenig om medlen det 

vill saga motsatsen (Lindensjo, Lundgren 1987, Hjem 1987, Premfors 1987). Man kan 

foljaktligen mycket val ha enats om en abstrakt malsattning, men nar denna operationaliserats i 

forvaltningen och darefter utvarderats forskjuts malkonfliktema till att kretsa kring 

utvarderingsresultaten, vilket begransar dessas mojlighet att bli anvanda instrumentellt. 
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6.2 Upplysande och konceptuell anvandning 

Den andra modellen for anvandning av utvardering beskriver Vedung (i Rombach 1995) som 

upplysningsmodellen, som i korthet gar ut pa att utvardering bidrar till tankeverksamhet som 

inte leder till omedelbart handlande. Enligt en sadan modell erhaller beslutsfattare och aven 

andra aktdrer insikter genom utvardering men att dessa inte med automatik omsatts i handling. 

En viss problematik blir belyst, en fdrstaelse for en viss itgard kan fdrdjupas och en viss bild av 

nagon del av verksamheten kan klargoras och struktureras pa ett annorlunda satt an tidigare. En 

upplysande anvandning leder vanligtvis till att en attityd paverkas eller att kunskaper erovras och 

utvardering anvands informativt (Vedung 1995, Weiss 1987). Vander Knaap har papekat att 

en utvardering som anvand-s konceptue-llt maste inga i en for anvandaren intellektuell och 

kognitiv process for att nya kunskaper och nya tankar skall formas. En konceptuell anvandning 

handlar saledes inte bara om innehallet i en utvarderingsrapport, eller huruvida n~gon har last 

rapporten eller inte utan gar ut pa att ml.gon forvarvar kunskap. 

6.3 Legitimerande anvandning 

Ytterligare ett anvandningsomnl.de beskrivs som legitimerande anvandning, som baserar sig pa 

antagandet att politik inte framst ar en form av intellektuell problemhantering utan social 

konfliktlosning, dar politiken ar ett system for maktkamp och motsattningar. 

Utvarderingsteoretiker framhiller ofta att inte bara partiema bekampar varatidra utan aven 

forvaltningarna som satts att bevaka vissa mil och intressen och bestar av konglomerat av 

aktbrer med olika viljor och kunskapsbehov, som vanligen ar maktkonflikter utkladda till 

onskemal om utvarderingsinformation. De anvander utvarderingsresultaten for att rattfardiga 

beslut och stallningstaganden. som natts genom helt andra overvaganden. Vedung (1994) 

beskriver sadan anvandning som legitimerande och menar att aven de som inte haft makt eller 

fdrmaga att bestalla nagon utvardering nyttjar resultaten pa detta satt.Han beskriver att 

utvarderingen anvands som " ... tillhygge fOr politiska strider, dar allianser redan ar formade, 

frontlinjer uppdragna ach skyttegravar gravda." (1995 sid 41) 

Att utvarderingar verkligen far legitimerande anvandning styrks av en rad olika exempel 

beskrivna i utvarderingslitteraturen (Bell 1985, Palumbo 1987, Premfors 1989, van der Knaap 

1995, Karlsson 1995, Sundin 1995). Foretagsekonomiforskaren Sundin (1995) visar hur 

utvarderingar anvands i just legitimerande syfte i samband med ett start arbetslivsprajekt, vars 

innehall ar kontroversiellt ach omstritt, dar utvarderingarnas centrala funktion ar att befasta vissa 

standpunkter ach bestrida andra och dar utvarderingsresultaten fran ett tiatal utvarderingar 

fungerar som kraftgivare for alika argumenterande parter. Han beskriver hur beslutsfattare pa 

49 



alia nivaer anvander sig av utvardering pa ett Iegitimerande satt, men att inte alia utvarderingar 

och inte alia utvarderare kan ge lika stor Iegimitet. Hon konstaterar att extema utvarderare bar 

betydligt stOrre legitimitet an intema, samtidigt som centrala har stOrre Iegitimitet an lokala. 

Sundin menar dock att den legitimerande anvandning efterstravas framforallt da verksamheten 

pa nagot satt ar kontroversiell och rymmer ett flertal konfliktdimensioner. Legitimeringen bestar 

da i att utvarderingen blir ett satt att forebygga forvantade angrepp om fOrvantningar pa resultat 

och att legitimera verksamheten bade utat, uppat och nedat i organisationer. 

Utvarderingar som finansierats uppifran tycks i hogre grad bidra tilliegitimerande anvandning 

av de resultat som utvarderingen tar fasta pa och uppievs som ett stOd for den stfmdpunkt som 

den foretrader. Hon menar vidare att legitimerande utvarderingar har en tendens att anvandas 

lokalt fOr att tona ned missfOrhallanden och brister, vilket enklast sker genom att de skapas 

utifnm fdigestallningar och beskrivningar av de Iokala aktorerna sjalva, medan extema 

utvarderingar anvands centralt fOr att betona det rationella och vedertagna i syfte att minska den 

ideologiska laddningen. De lokala utvarderingarna kan i regel inte anvandas med sarnma 

legitimitet, men bara det faktum att utvardering beordrats uppifran eller utifran bidrar till att oka 

legitimiteten. 

6.4 Interaktiv anvandning 

En utvfudering som anvands i en social, interaktiv process dar flera olika deltagare for ihop den ·· 

med andra typer av information och kunskap brukar av manga betecknas som att utvarderingen 

anvands interaktivt. Denna form av anvandning brukar beskrivas som en vanlig strategi for 

beslutsfattare pa olika nivaer och karaktariseras enligt vad Vedung (1995) "den oppna munnens 

metod". Da anvands utvarderingen av beslutsfattare och andra som en kalla bland andra. Om 

problemet med instrumentell anvandning brukar ligga i att belt enkelt fa fram den nya 

informationen, sa bygger tankarna om den interaktiva anvandningen pa att manniskor 

argumenterar och samtalar med varandra. Flera forfattare (Premfors 1987, Guba &Lincoln 

1987, Weiss 1987) menar att en teori om utvarderingarnas interaktiva anvandning mer ligger i 

linje med den empiriskt stOdda kunskapen om hur organisationer fungerar, politikens villkor 

och forlopp i demokratiska processer. Prernfors (1987) beskriver beslutsfattandet enligt 

inkrementalistiska tearier som: 

" Utvarderingsbaserad kunskap utgor sallan mer an ett fragment som kompletterar de 

vardagskunskaper och bedornningar som bidrar till att forma besluten. I beslutsprocesser av 

nagon komplexitet- som de fiesta politisk-administrativa- anvands inte heller kunskapen som ett 

direkt beslutsunderlag, en perfekt passande pusselbit, utan detta sker pa mer sammansatta, 

indirekta vagar.( ... )''(sid 87) 
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Men Vedung menar att denna typ av anvandning vanligen finner sitt teoretiska stOd, sma 

hangivna foresprakare men att den sallan provats empiriskt. En del senare studier ( Johansson 

1995) som undersokt hur beslutsfattare gor sina . verksarnhetsbedomningar i praktiken tyder 

dock pa att vissa typer av utvlirderingsinformation anvands enligt den interaktiva modellen. 

6.5 Taktisk och rituell anvandning 

Vedung skiljer vidare ut ytterligar tva anvandningsornraden som han betecknar som taktiska och 

rituella. Taktisk anvandning menar han sker nar utvlirderingsprocessen anvands fOr att vinna 

tid, forhala en fraga eller pa nagot satt forhindra nagon form av handlande som annars skulle 

aga rum. Skillnaden mellan taktisk och legitimerande anvlindning tycks Mrfin, men beskrivs 

vara att de som anvands taktiskt gor det oavsett vilket resultat som utvlirderingen komrner fram 

till, medan den legitimerande anvandningen kraver ett viss innehilll som stOder de egna 

intressena. Den som anvander en utvlirdering taktiskt agnar sig helt enkelt at en skenmanover. 

-Den rituella anvandningen sker som beteckningen understryker att utvlirderingar kan brukas 

ritualmassigt. Da anvands de med en sorts vanemassig automatik. Exempel kan vara de 

utvlirderingar som i regel fOljer pa fOrsoksprojekt eller sker aterkomrnande med vissa 

tidsintervall. Vedung papekar att en sadan utvlirderingsritual av mfmga uppfattas som en tom 

gest, en sorts upprepning av ett beteende utan egentlig innebord, ·men hailer med antropologema 

som menar att ritualer linda kan sagas ha en viktig symbolisk funktion. Vedung kopplar rituell 

anvandning av utvardering till var mytologiska tro pa den vetenskapliga rationaliteten. Nar 

socialantropologen Rabo ( 1995) analyserar anvandning av utvardering mom 

bistandsorganisationen SIDA, tolkar hon dess regelbundna utvarderande som ett tecken pCE 

manniskans behov av riter och myter. Ron har lagt marke till att utvarderingar bestalls, 

genomfOrs och arkiveras utan att de verkar spela nagon egentlig roll for den fortsatta 

verksamheten. Ron har visat att utvarderingar har huvudsakligen finns fOr att de uppdi.tthilller 

myten om den egna verksamhetens rationalitet, vilket lir en del av ett modemt ti:inkande som hon 

menar genomsyrar hela samhallet. Den modema myten handlar om utveckling genom rationellt 

Ui.nkande dar framsteg endast kan uppfattas som en rorelse framat. Vi utvlirderar vanemassigt 

dlirfor att vi vill tro att en verksamhet har mill och mening som pa nagot satt ·kan fastsUillas, att 

ansvarighet kan beraknas och att utvecklingen hela tiden Ieder till att saker och ting forbattras. 

Ritualer kan vara av bade godo och ondo. A ena sidan kan myten uppratthaila vlirden och 

synsatt som vi inte vill sta.J.la upp pa. A andra sidan kan ·de stlirka det vi vill beyara. Poangen 

tycks vara att linda uppmarksamma det riter vi. omger oss med och forsoka tolka deras . 

innebord:Inom Sida, menar Rabo, Ieder utvlirderingsriten till skapandet och bekfaftandet av en 

kollektiv identitet kring de olika projekten runt om i viirlden och Ieder till att utvfuderingarna av 

verksarnheten- genom produktion av text- gor att deras projekt och atgardsprogram synliggors 
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och att dess ideer halls levande. A andra sidan kanske de bidrar till tron pa att projekten iir mer 

meningsfulla an de i sjalva verket ar 

Vad som frarnforallt gor anvandningen av utvarderingar till ett centralt problemomdide tycks . 

vara svfui.ghetema med att kunna forutsaga bur en viss utviirdering komrner att 

anvandas.Vedung (1995) beskriver att utviirderingar anvands pa manga olika satt och detta 

oavsett i vilket syfte de skapats. Han menar att det skett alldeles for lite. empirisk forskning om 

hur denna anvandning verkligen gar till i praktiken och menar att det diirfor ar svart att avgora i 

vil~en utstrackning dessa former av anvandning sker vid olika tidpunkter, pa olika nivaer och i 

olika sektorer, men menar att framtida forskning bor vara uppmarksarn pa att samtliga 

anvandningsornraden kan knytas till en och sarnrna utvardering. En anvandningsform kan vara 

knuten till utvarderingsprocessen och en annan till resultaten. En utviirdering kan vara tillsatt 

rituellt men komma att anvandas pa ett instrumentellt, legitimerande eller upplysande satt. Olika 

anvandningsformer kan ocksa kornrna till anvandning hos olik:a aktorer vid samma tidpunkt. En 

aktorsgrupp kan anvanda utvarderingen legitimerande medan andra anvander den instrumentellt 

och upplysande. Pt>rutom detta kan utviirderingamas anvandas olika pa individuell och kollektiv 

niva. 

6.6 Sammanfattning 

Vi stallde fragan vad utviirderingar Ieder till och kom in pa olika typer av anvandning. Vi ser att 

utvarderingar traditionellt har fOrutsatts anvandas instrumentellt,men att man idag talar man om 

flera olika anvandningsornraden, vilka beskrivs sam ganska svara att forutsaga. De olika 

anvandningsornradena ar forutom instrumentell, upplysande, interaktiv, Jegitimerande, taktisk 

och rituell . Vi karaktiiriserar dem olika och vi vet en del om i vilken man de fOrekommer i 

praktiken. Den instrumentella tycks endast forekomrna i undantagsfall och da pa mycket lokal 

niva. Forklaringen till detta ligger i att det iir svfut att skapa sadan kunskap som ar overforbar 

mellan olika kontexter och att nar sadan val finns rader det anda inte alltid enighet om hur man 

skall agera pa basis av denna. Vi kan saga att vi vet att en utvardering, om den anvands 

instrumentellt Ieder till att det fattas ett beslut pa grundval av vad sam kornmer fram i den, men 

att detta inte iir sa.rskilt troligt. Vanligare tycks det vara att utvarderingar anvands upplysande, 

det vill saga skapar klarhet och insikter utan att detta leder till omedelbar handling. Flera studier 

bar visat att sa ar fallet och dessa utvarderingar far i regel betydelse pa lite Hingre sikt. Vi kan 

satedes saga att vi vet att en utvardering, om den anvands upplysande leder till att vi fOrandrar 

vfut tankande kring den utviirderade verksamheten. atminstone om den tillfor oss nagot nytt Av 

var diskussion k.ring utviirderingens interaktiva anvandningen kan vi dra slutsatsen att 

utvarderingen kommer att ge ett bidrag till den ovriga informations- och kunskapsflora som 

omgiirdar den offentliga beslutsprocessen och pa sa satt fa ett indirekt inflytande, atminstone om 
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den blir foremaJ. fOr nagon sorts social interaktion, men detta har bara delvis sina beHi.gg i 

ernpiriska studier. Flera forfattare papekar att det ar den legitimerande anvandningen som 

formodligen arden vanligaste. Nar utvarderingen anvands pa detta satt Ieder den till legitimering 

av redan fattade beslut och forstarker pa sa satt olika partsstlmdpunkter. atminstone om 

utvarderingen stOder de egna standpunktema och mest .om den genomfOrs av extema 

utvarderare samt initieras och finansieras fn\n centralt hiD. Det ar troligt att en utvardering 

anvands legitimerande, atminstone av nagon: Den taktiska anvandningen framstalls som mojlig, 

men ar svar att fa stOd for i empiriska studier, men skulle detta ske da leder utvarderingen 

formodligen till att man med hjalp av den undviker nagot som man egentligen borde gora. 

sarskilt troligt ar det om utvarderingen inriktas mot sadana uppgifter som varken gor fran eller 

till i verksarnheten. Men aven da man har svart att se att utvarderingama egentligen har nagon 

direkt betydelse ser vi att de anda fyller en viktig funktion. Da utvarderirrgar anvands rituellt, . 

sager Rabo, leder de till att vi reproducerar mening utanfor oss sjalva och far som konsekvens 

att den utvarderade verksamheten helt enkelt halls vid liv och dessutom bidrar det faktum att 

utvardering ar ett inslag i verksarnheten till att ge naring at myten om rationalitet. framsteg och 

utveckling. Innan ·vi avslutar var diskussion om utvarderingarnas anvandning kan vi paminna 

oss om Vedungs anmarkning om att utvarderingar kan upprattas, eller skapas, i ett visst syfte 

men sedan leda till nagot helt annat. En och sarnma utvardering kan darfor mycket val ha flera 

funktioner, beronde pa de situationer den I.<.ominer att inga i och inte minst pa grund av de 

personer som kornmer i kontakt rned den. Vi skall i nasta avsnitt overga till var sista fraga och 

rikta uppmarksarnheten mot de aktOrer som uppfattas som centrala i en utvarderingsituation. 

7. Om utvarderaren och andra aktorer 

Den sista fragan som behandlas i den har litteraturgenomgangen ror vern som ansvarar fOr och 

deltar i utvarderingen. Detta har visat sig vara ett tema sorn intresserat manga i den 

utvarderingsteoretiska diskursen. I litteraturen diskuteras behovet av att fokusera pa de 

manniskor som deltar i utvarderingsaktiviterna, eftersom dar utvardering enbart beskrivs i 

termer av modeller eller strategier gar garna en dimension forlorad som paminner om att 

utvarderingar ar problematiska och vardeladdade foreteelser sorn i praktiken aven handlar om 

social interaktion och komrnunikation (Rombach, Sundin 1995, Lundin, Soderholm i-995). 

Den sorn genornfor en utvardering ar i hogsta grad en viktig person, men betydelsefullt ar aven 

det samspel sorn sker rnellan olika aktOrer i en utvarderingsituation. Nedan ger vi en bild av 

utvarderaren, och vi lyfter frarn nagra andra centrala ak!Orer och aspekter pa samspel och 

relationer som ar av avgorande betydelse for utvarderingens inriktning och utfomrning. 
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7.1 Om utvarderare 

Det ar onekligen aktOren utvarderare som erhllilit den mest framtradande pos1t10nen 

utvarderingslitteraturen. Flera forfattare papekar (Lander 1989, Browne, Wildawsky 1987, 

Palumbo 1987) betydelsen av att forsta att utvarderares institutionella tillhorighet. Palumbo 

( 1987) sager att det ibland ar mer meningsfullt att identifiera vern som ansvarat fOr 

utvarderingen an att definiera utvardering i sig. Han utgar fran den amerikanska verkligheten 

och beskriver att det dar fOrekommer en mangd olika aktOrer som agerar utvarderare i praktiken: 

- utvarderare pa olika opinionsinstitut 

- Joumalister 

- centrala administratorer knutna till politiska organ 

- utvarderare inom olika intresseorgan 

- forskare inom olika universitet och hogskoior . 
- professionella utvarderare knutna till konsultforetag 

- ansvariga pa olika nivaer inom offentlig forvaltning 

Palumbo beskriver att utvarderare som hor hemma pa olika opinionsinstitut tycks ha fatt en 

alltmer framtradande roll, och menar att dessa anlitas i syfte att fOra upp vissa fragor till debatt 

inte sallan med utgangspunkt i nagot foretags eller intressekoalitions behov av publicitet eller 

onskan att lyfta upp en viss fraga pa den offentliga dagordningen. Utvarderare inom olika 

massmedainstitutioner som agnar sig at vad som brukar benamnas undersokande journalistik 

har daremot stOrre anspr3.k pa att vara kritiska och intresseneutrala. Att journalister aktivt anlitas 

som utvarderare framkommer liven i svenska empiriska studier (Sundin 1995), dar de fatt 

uppgifter att dokumentera, kommentera och bedoma olika arrangemang och pa sa satt 

komplettera andra utvarderingsstrategier. Utvarderare som star att finna i de politiska 

organisationema eller pa centrala administrativa positioner i anslutning till dessa, beskrivs av 

Palumbo som standigt inblandandade i utviirderingsaktiviteter av olika slag och deras 

utviirderingar utgor vanligen partsinlagor utifran egna utgangspunkter. Att aktOrer inom 

politiska intresseorgan star bakom utvarderingar iir ett valkant faktum liven for de svenska 

forh3.llandena (Rombach- Sahlin 1995) 

Andra grupper av utvarderare forekommer inom olika universtitetsdiscipliner, huvudsakligen 

inom samhalls- och beteendevetenskapliga omraden. Palumbo beskriver att de deltar i 

utvarderingsaktiviteter pa ett flertal satt, inte minst genom att dear utbildare av olika utvarderare 

som genomgar akademiska utbildningar, men framforallt genom att de sjalva utfOr utvarderingar 

som en form av uppdragsforskning i anslutning till sitt akademiska varv. Denna typ av 
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utvarderare ar den som vanligen framtrader i den svenska vetenskapliga diskussionen (Lander 

1987, Hermeren. Nilstun 1986, Bjorkemarken 1995, Karlsson 1995 m fl) Ytterligare en. grupp, 

som ar oerhort vanlig i USA men aven beskrivs vara pa frarnmarch i Sverige (Rombach 1995, 

Sundin 1995), ar professionella utvarderare som vanligtvis arbetar i fristaende organisationer 

och foretag och Hiter sig engageras som konsulter av bestallare inom olika sektorer och 

forvaltningar. En annan grupp beskrivs vara personer som i sitt yrke agnar sig at utvardering i 

sin tjansteutOvning pa centrala och lokala nivaer inom den offentliga fOrvaltningen. Denna grupp 

antas av flera svenska utvarderingsteoretiker (Lander 1993, Karlsson 1995, Rombach 1995, 

Vedung 1994) bli allt vanligare da decentralisering och avreglering fOrflyttar tradtionellt centrala 

uppgifter som utvardering nedat i de organisatoriska hierarkiema. Man menar att tendensen att 

professionellt verksamma utvarderar sin egen och andra likartade verksarnhet fOrvantas oka. 

7.1.1 Interna och externa utvarderare 

Vanligtvis beskrivs en skiljelinje ga mellan intema eller extema utvarderare. Med intema 
. . . 

utvarderare brukar man mena de som utvarderar den verksamhet de sjalva har anvaret for. Ofta 

frarnstalls det vara adrninistratorer eller verksamhetsforetradare av olika slag. De intema 

utvarderarna kan aven forekonuna inom sarnma branch och upptrader star i nagon slags 

kollegial relation till den verksarnhet som utvarderas, de kan alltsa befinna sig utanfor den givna 

verksamheten, men anda raknas som dess forsprakare och fOretradare eftersom de identifierar 

sig med de normer och grundprinciper som ar etablerade dar. Extema utvarderare brukar vara 

sadana som kommer utifran och inte har sin a lojaliteter direkt i den utvarderade · verksamheten. 

dessa beskrivs i regel kunna villjas av manga skal. En vanlig extern utvarderare kan vara en 

forskare eller en extern konsult, som av de inblandade partema uppfattas sam oberoende. 

Palumbo beskriver att det finns principiella konflikter, vilket han illustrerar och exemplifierar 

genomjamfOrelsen av hur utvarderingssituationen ter sig for en adrninistrativt ansvarig och en 

extern forskare, dar det framgar att vad som uppfattas sam lampligt beteende av den ena 

betraktas pa ett annat satt av den andre. Forskaren och adrninistratOren arbetar utifran helt olika 

imperativ sam star i direkt motsattning till varandra. Forskaren vagleds av en stravan att ge 

adrninistratoren battre kunskap om den egna verksamheten, fOr att pa sa satt bidra till djupare 

fOrstaelse och fOrbattring av denna. En satt att gora detta for forskaren gar ut pa att upptacka 

sadant sam i sig kan vara negativa och problematiska. Men forskaren vagleds aven av egna 

vetenskapliga ambitioner att oka pa kunskapen.inom det sakomrade som utvarderingen omfattar. 

Administratorer och verksamhetsfOretradare framstalls daremot sam vagledda av andra 

principer. V anligen efterstravas utviirderingar som formar producera uppgifter som direkt kan 

anvandas for pr1ktisk problemlosning och varn och skydd for den egna verksamheten. Palumbo 
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menar att intemt bar man mycket att fOrlora genom en extern utvardering pa samma gang sam 

extema utvarderingar har ett starkare symbolvarde och kan ge ett starkare stOd for den egna 

uppfattningen an vad sam skulle kunna astadkommas intemt. Ett flertal emiriska studier tyder pa 

att verksarnhetsfOretradare accepterar att bli utvarderade av externa utvarderare om det samtidigt 

medfor politiska fordelar for dem (Palumbo 1987, Sundin 1995). 

7.2 Andra centrala akto~er 

Lundin och Soderholm (1995) understryker vikten av att beskriva utvarderingar sam 

kansloladdade och i viss man dramatiska i det att de utformas i samspelet mellan olika aktOrer, 

vilket de beklagar inte har uppmarksarnmats sarskilt mycket i utvarderingsforskningen. De 

menar att det ar sallsynt med studier som beskriver ·en utvarderingssituation utifran ett 

perspektiv sam utgfu fran andra aktOrer an just utvarderare. De menar att utvarderingar inte 

enbart utformas utifran vissa sak:forhllilanden utan till star del liven utifran personer i samspel. 

A ven Rombach lyfter fram behovet av att analysera en rad aktorsroller eller typer av aktOrer ofta 

finns representerade i uivarderingssammanhang. Forutom utvarderaren beskrivs att de som 

bestaller utvarderin~en ar av star betydelse, eftersom denne ofta finansierar och anger ramarna 

fOr utvarderingen samt bar ett overgripande ansvar och primart ar den sam tanks anvanda 

resultaten. Bestallare ar vanligen anstallda vid myndigheter och institutioner i overordnad 

stallning och inte s~illan uppfattas utvarderaren som bestallarens fOrHingda arm. Men liven den · · 

sam blir utvarderad ar av star betydelse eftersom en utvarderare i regel beho.ver dennes 

medverkan for att kunna genomfora sitt arbete. Den som blir utvarderad beskrivs vanligen 

befinna sig pa mer verksamhetsnara plan och tillhora avniimar- eller personalgrupper. Men liven 

den Uinkta anvandaren av utvarderingen ar av betydelse, eftersom utvarderingsanstrangningarna 

mer eller rnindre inriktas mot dennes behov och onskningar. 

Rombach menar att samtliga roller i vissa utvarderingsprocesser kan besattas av en och samrna 

person, dar den som initierar och bestilller utvarderingen aven ar den som genomfor den och 

anvander sig av resultatet. I andra fall kan rollfordelningen vara strikt uppdelad, vilket ar va_nligt 

nar till exempel utvarderare inkallas i egenskap av metodexperter, som arbetskraft eller av 

intempolitiska skal. I andra fall kan ml.gon roll aven kan vara obesatt medan andra roller kan 

innehas av flera olika personer och koalitioner. Gruppema av aktOrer kan overlappa varandra 

och utgor sallan nagra enhetliga och entydiga grupperingar. Rombach menar att att detta 

vanligtvis medfor att synen pa utviirdering, de syften som tillskrivs den, den anvandning den 

kommer till och det sammanhang i vilket den tillkomrner kan se mycket olika ut och att det 

ibland tycks kunna sk.ilja lika mycket inom en grupp som mellan en grupp. 
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Rombach frarnM.ller dock vikten av att utvarderingar bar forstas utifran att de all tid ar ett utryck 

for en dialog rnellan inblandade aktOrer, vilket aven innefattar en rnaktrelation. Sarskilt viktigt 

tycks relationen mellan den sorn utvarderar och den som blir utvarderad vara eftersorn den som 

utvarderar far makt over den som blir utvarderad, samtidigt som utvardering tycks krava att den 

andre medverkar. Han pekar·pa de fall dar den utvarderade parten inte accepterar granskningen 

och vagrar eller manipulerar de uppgifter sorn utvarderaren behover. Det faktum att en 

utvardering bar rned sig ett rnisstroende dar den som initierar utvarderingen rnisstror 

verksamhetens foretdidare att bedriva en god verksamhet belt fOrutan utvardering tycks 

fOranleda att en del paradoxala situationer maste banteras. Sadana utvarderingssituationer kan 

praglas av misstro men samtidigt k.rava ett omsesidigt fortroende. De kan aven uppkomma som . 

en foljd av att den som utvarderar inte bar nagon makt och mojlighet att paverka verksamheteten 

i enlighet med utvarderingens resultat och de kan frarntr~da da den som utvarderar bar mincke 

kunskap an den som blir utvarderad. Lundin och Soderholm ( 1995)besk.river 

utvarderingsistuationer som : 

" ... ofta kansliga Och fOrknippade med en viss dramatik i samspelet mellan den utvarderade, 

utvarderaren och uppdragsgivaren( ... )sadana utvarderingar drivs inte bara av m"tgon allman 

ambition att ta reda pa vad som bant." (Ibid, sid. 127) 

Chelimsky som studerat behov och anvandning av utvarderingsinformation inom vissa sektorer 

i USA har beskrivit att utvarderingar i praktiken ofta skapas i syfte att tillgodose informations- . 

och kunskapsbehov hos en mycket bred och inte alltid pa fOrvag val definierad mottagarpublik. 

Aven om utvarderingar tillkonuner pa uppdrag av en given besUillare, syftar denna ofta aven till 

att fler berorda skall ta del av och anvanda sig av resultatet. I utvarderingslitteratur framstalls" 

darfor att utvarderare bar inrikta sig pa informationsbebov hos fler an uppdragsgivaren, vilka 

beskrivs vara berorda beslutsfattare, aktorer som deltar i den utvarderade verksarnhetens 

genomforande, allmanheten, medierna, de som ar mottagare och avnamare av den aktuella 

verksamheten och aven en rad andra informella och formella sarintressen. Flera (Karlsson 

1995, Vedung 1994)papekar att i praktiken kan aven utvarderare sjalva utgora en faktisk 

rnottagargrupp fOr vilka utvarderingen gars. Detta rnotiveras av att det finns ett intresse 

utvarderare ernellan att utveckla och forfina utvarderingsstrategier och jarnfora olika aspekter 

och resultat av utvarderingar sinsernellan. 

57 



7.3 Sammanfattning 

Nedan (Fig. 1 0) ges en sammanfattande oversikt av utvarderaren och de centrala aktorer han 

eller hon har en dialogisk relation till. 

UTVARDERAREN 

interna, externa 
opinionsinstitut, 
journalister, 
administratorer, 
konsulter, forskare, 
professionella 

Figur. 10 

BESTALLAREN: 

Uppdragsgivare, finasiar, vanl. repdor formella legitima 
intressen t ex pol. beslutsfattare 

DEN UTV ARDERADE: 

Den som blir foremal for utv. v.anl. verksamhetsansvariga, 
professionella, mottagare av tjanster 

ANV ANDAREN: 

Intresserade, berorda, allmanheten, sarintressen, bestallaren, 
professionella, beslutsfattare 

Nar vi ser pa fdigan om vern som utvarderar, konstaterar vi att flera grupper kan inta denna roll. 

Det tycks vara av betydelse att uppmarksamma utvarderarens institutionell<ikontext, eftersom det 

ar dar han eller hon far sina utgfmgspunkter och preferenser. Den viktigaste skillnaden tycks 

ligga mellan intema och extema utvarderare dar den extema granskningen kan vara kanslig och 

problematiskt fOr den som blir utvarderad, samtidigt som kritik och felsokning latt uppfattas av 

utvarderaren som den viktigaste uppgiften. Den intema granskningen riskerar istilllet att bli 

godtycklig och stiilla den egna verksamheten i sa god dager som mojligt. Vi ser aven att en 

utvarderare star i relation och samspelar med andra for utvarderingen centrala aktOrer. Vi 

namnde da den som blir foremlli for utvarderingen, den som bestaller och finansierar den och 

den som sedan liven anvander sig av den. Sarntliga bidrar till utvarderingens inriktning och 

utfomning. Komplikationema beskrevs framfOrallt ligga i relationen mellan utvarderaren och 

den som blir utvarderad, vilket beskrivs som en maktrelation, dar maktstrukturen inte alltid var 

synlig och klar for de inblandade. 

8. Sammanfattande diskussion 

Da denna uppsats utgor ett forskningsforberedande led, byggdes fragestallningen utifran nagra 

elementara fragor, vilka behandlats med stod av sadan litteratur dar utvarderingsfragor pa ett 

generellt plan utgor huvudfokus. Fragorna giillde utvardering som begrepp, dess kontext, 
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motiv, strategier, anvandningsomraden och aktorer. Syftet var att skapa en bild av utifran ett 

utvarderingsteoretiskt perspektiv. Genomgangen tillats vara omfattande eftersom den ar Uinkt att 

fungera tydliggorande, introducera utvarderingsteoretiska begrepp och anvisa utgangspunkter 

for vidare studier.Vi har nu kommit fram till den punkt da det ar dags att sammanfatta vad vi 

utifn1n var fragestallning nu kan sagas veta och presentera den bild vi efterstravat. Vi har sett att 

utvarderingsbegreppet ges ett flertal betydelser och i och med det uppfattats som problematiskt. 

Begreppet ar vardeladdat, vilket innebar att vissa som ger det en positiv innebord ar benagna att 

knyta det till sig medan andra, som goren negativ tolkning avstar fn1n att anvanda det.Vad som 

framgar mycket tydligt ar att problematiken kring utvardering ar nagot som har diskuterats under 

en ganska lang tid och man. att dagens svenska diskussion bar spar av en historisk utveckling 

och intemationellt etablerad diskussion. Den historiska utvecklingen visar att begreppet 

utvecklats fran att ha omfattat relativt entydiga effektmatningar utifran centralt formuierade 

kriterier, over miilrelaterade och situationsberoende undersokningar till att bli mer 

bedomningsorienterade, varderande och problematiserande for att slutligen motsvaras av en 

forstaelse av utvardering och utvarderingsprocesser som bade komplexa och mangtydiga. 

Historiskt har det Clefinierats som en specifik teknik, en objektiv beskrivning, en bedomning till 

att idag mer motsvara en kommunikativ handling. Vi bor darfOr vara uppmarksarruna pa att 

begreppet ar ganska rymligt, da det har sa manga skiftande betydelser. Vi ser att det kan 

motsvaras av en viss produkt, som kan vara en dokumenterad slutrapport eller omfatta en viss 

process som leder fram till rapporten eller utgor grunden fOr bedomningen eller bada delarna. Vi 

kan ocksa konstatera att begreppet hanger intimt samman med vad som benamns som lopande 

uppfoljning, utredningsarbete, forskning men aven mer vardagliga bedomningar och 

reflektioner kring om en verksamhet ar bra eller druig. Vi vet att begreppet knyts till den kontext 

dar det brukas. Nar vi studerar kontexten framgar det att en utvardering skapas i ett politiskt och 

institutionellt sammanhang dar det finns ett stort behov av battre beslutsunderlag, i samband 

med fbrsok- och forandringsarbete dar det rader ett viss osakerhet och darfor ett visst behov av 

kunskap samtidigt som det finns inslag av oenighet och konflikter. Utifran vad man kan tolka 

som en komplex kontext, upprattas utvarderingar utifran flera olika motiv. Vi tog upp att 

utvarderingen generellt skapas utifran kontroll-, framjande-, upplysnings- eller dolda och oklara 

motiv. Vi sag att fragan om vad som ar utvarderingens viktigaste motiv ingalunda ar att betrakta 

som sjalvklart. Vi beskrev vidare att utvarderingen utfOrs enligt olika strategier. Vi skiljde 

mellan produkt- och processinriktade samt mellan teori- och nyttinriktade strategier och · visade 

hur olika strategier och modeller pa skilda satt anvisar vad som skall bli foremal fOr utvardering 

samt pa vilket satt detta skall goras. Vi sag att olika strategier delvis utvecklats som svar pa 

varandra och att valet av modell i allmanhet beskrivs som bade viktigt och svart. Vi visade aven 

att utvarderingen anvands pa sex olika satt. Uppfattningen om instrumentell anvandning av 

utvardering beskrevs som val forankrad i medvetandet hos saval teoretiker :som praktiker men 

sallan mojlig att pavisa i empiriska studier. I stallet for att utvarderingen omedelbart leder till att 

vi handlar i enlighet med vad som dar framkomn1er Ieder den via interakti v, konceptuell och 
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legitimerande anvandning till att berorda aktorer debatterar, omdefinierar och bekraftar det de 

redan vet eller tror om den verksamhet som blir fOremal fOr utvardering. Vi ser att utvarderingar 

bade kan anvandas rituellt eller inte alls. Vi sag att olika utvarderingar kan anvandas pa flera 

satt, men aven att en och sarnma utvarderinga kan anvandas pa olika satt vid olika tidsperioder 

eller av olika aktorer. Vi beskrev att utvarderingar utfors .av och beror nagra typer av aktarer. Vi 

gav en bild av att utvarderaren kunde befinna sig inom den utvarderade verksarnheten eller 

utanfor den och vi sag au den institutionella tillhorigheten ar avgorande for vilket perspektiv 

som laggs pa det som blir forema.J. for utvardering. En intern utvarderare bar svarare au vara 

kritisk och ifragasattande, medan en extern kan ha sarnre inblick eller inge mindre fortroende. 

Men vi sag aven att utvarderare samspelar med bestaJ.lare och de som blir utvarderade. A ven de 

som anvander sig av utvarderingen beskrivs som en viktig aktor. Relationen . och dialogen 

mellan de iblandade aktarerna beskrivs bade som foranderlig, dramatisk och problematisk. 

8.1 Det gemensamma monstret 

. 
Vad som ar intressant att studera ar naturligtvis hur alia dessa aspekter pa utvardering hanger 

ihop. Teoretiskt skulle det kunna finnas en myriad av olika kombinationer dar 

utvarderingsbegreppet tolkas i en viss bemarkelse, den valda stragien fOljer en viss logik, 

avsikter och motiv ar av ett visst slag medan anvandningen ar av ett annat. Detta kan paras med 

flera mojliga relationskombinationer mellan utvarderare och andra aktOrer. Fragari som 

naturligtvis ar intressant att belysa ar naturligtvis om det ar mojligt att se m1got monster . Enligt 

vad som framkommer i litteraturgenomgangen, sa framgar det tydligt att utvardering ar att 

betrakta som ett komplext fenomen, vars logik ingalunda enk:elt later sig bestammas. Det tycks 

belt enkelt vara sa att en rad olika faktorer och viktiga val, i ett komplicerat monster, inverkar 

och bidrar till det som sker. Vad som kan kravas av den har uppsatsen ar att den bidrar till att 

identifiera de begrepp och de egenskaper som betecknar och karaktariserar fOreteelsen samt 

redogor fOr det fOrlopp, de situationer och de centrala aktarer som fOrknippas med denna. 

For att illustera en eventuell logik som vi tycker oss se ska vi folja utvarderingen genom fyra 

olika forlopp (Fig. 1 0), som tar sin utgangspunkt i olika betoningar av vad som tidigare 

beskrivits som utvarderingens kontext. Det ena skulle kunna ta sin utgangspunkt i att det fattats 

ett politiskt eller administrativt beslut dar en effektiv styrning kraver aterkoppling i form av 

specifika uppgifter om verksamhetens utfall och effekter. Utvarderingens funktion skulle kunna 

beskrivas som framforallt styrande, motiven uppfattas som kontroll. Strategierna for kontroll 

uppifran. bar vanligen beskrivits som produktinrikade ocli modeller och tekniker som betonat . 

resultat, effekter och kvantitativa metoder bar forsesprakats. I en sadan situation blir besUillaren 

av utvardering betydelsefull i bemarkelsen att det ar bestallai-en som anger ramama och 

. fragesthllningar bor folja dennes intentioner. Utva.rderaren kan bar tankas som 



uppdragsgivarens forHingda arm. Sadana utvarderingar fOrmodas anvandas instrumentellt 

beslutsfattandet och leda till handling. 

Ett annat forlopp kan Uinkas ta sm utgangspunkt i en kontext dar fOrsoks- och 

fOrandringsarbetet ·pa lokal niva star i centrum. Utvarderingarna har i det sammanhanget en 

nannast · utvecklande funktion, motiven blir framjande och utvecklingsinriktade utifran ·ett 

professionellt intresse hos de berorda och strategiema kan tankas vara processorienterade dar 

sjalva genomforandet och barriarer och sidospar fokuseras i syfte att forbattra processen, 

metodema som forespn1kats har har varit av mer kvalitativ art och mer kansliga for komlexa · 

samspel. Har blir de som verkstaller och genornfor verksamheten viktiga akWrer och liven 

deras klienter. Man kan saga att utvarderaren har kan uppfattas som den utvarderades fOrlangda 

arm, eftersom denne·s perspektiv bor lyftas fram. Detta forlopp fO.rutsiitter en mer interaktiv 

anvandning dar utvarderingsprocessen och resultatet utformas sa att de vid behov kan foras in i 

verksamheten. 

Nasta forlopp ka'fl ta sin utgangspunkt i en kontext dar det rader. en stOrre betoning pa 

fundamentala kunskapsbrister, det kan galla nagot helt nytt eller en kansla av att nagot sker pa 

felaktiga grunder. Utvarderingens funktion bli.r da forst och framst larande och 

kunskapsutvecklande, motiven formuleras som upplysande, vilket kan tankas leda .in 

utvarderare mot mer teoriorienterade ansatser. Vetenskaplig kunskapsutveckling skapar klarhet 

och forklarar inte bara vad som hant utan lyfter fram det som inte ar omedelbart uppenbart och 

forklarar varfOr. Har fOresprak.as att saval ramarna, processen och resultatet bor beaktas 

sammantaget och da med vederhaftiga vetenskapliga metoder. Har blir den externa experten och 

den sakkunnige utvarderaren en viktig aktOr och perspektivet hos den som genomfor 

utvarderingen blir central. I detta fOrlopp betonac; formodligen upplysande eller konceptuell 

anvandning, vilken tycks kunna bidra till belt nya insikter och inte leda till nagon direkt handling 

i form av vare sig beslutsfattande eller omedelbara forbattringar. 

Ett fjarde fOrlopp, slutligen, kan tankas ta sin utgangspunkt i att kontexten ar praglad av 

oenighet och konflikter. Funktionen som utvardering far har kan tankas vara dialog- och 

koncensusskapande. Motiven kan har vara flera, utan att de korresponderar inbordes och dar 

kan ii.ven finnas en del dolda eller oklara motiv. Mot denna bakgrund ar det mojligt att man 

varken valjer en produktorienterad, _processorienterad eller teoriorienterad strategi utan foredrar 

en nyttoorienterad strategi, som battre skapas fOr fOljsamhet och dar fol<.uset kan fOrandras 

efterhand och dar utgangspunkten ar utvarderingens relevans for flera inblandade aktorer .. ~ 

metoder som ti1lampas kan vara flera och framforallt betonas att utvii.rderingen fOljer 

informationsbehoven hos dem som skall anvanda sig av resultaten. Har betonas ingen enskild 

aktOr utan snarare s~mspelet mellan flera, mojligen fokuseras anvandaren sarskilt och man· kan 
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ana att den kan leda till flera typer av anvandning. Nedan ges en s~hematisk oversikt over dessa 

fyra forlopp: 

KONTEXT Politisk och adm NedifrAnstyrt 
belutsprocess fOriindrings-arbete 

funktion Styming Utveckling 

Kunskapsbehov, 
osakerhet 

Kunskap 

Oenighet, konflikt 

Forhl\Ildling 
kommunikation 

och 

Kontrollmotiv Utvecklings-motiv hos Upplysningsmotiv kring Manga motiv 
MOTIV hos huvudmiin, admin., lokalt berorda och de ett sak:omr~de Oklara motiv eller dolda 

prof, mottagare prof. verksamma motiv 

Produktorien-terade 
STRA TEGI ansatser 

Processorien-terade 
ansatser.formativ 

Te ori orien-terade 
ansatser, 

Nyttoorienterade 
ansatser 

Resultat effekter, utfall Genomforande Orsakssamman Det som lir 

UTVARDE 
RARE, 
ANORA 
AKTORER 

och milluppfyllelse processen, forlopp , hang. premisser och relevant i situationen, 

mlitning, experimentella 
metoder 
- tydliga, klara tekniker 

knyter an till 
adm+politisk 
beslutsfattare (bestallare) 

fortjanster och hinder utgilngs-punkter. Ramar- foriinderligt fokus 
process-resultat 

kvalitativa metoder, Dialogskapande metoder, 
samverkan kontextbeskrivningar 

-kansliga for kvalitet 

Knyter an 
professionella 
avnamare 
(den som blir utv) 

Yedertagna. 
vetenskapliga metoder, 
generella ansprAk 

till Knyter an till andra Knyter an till flera 
och utviirderare, forskare, aktorer, fram fbr alit till 

experter (utvarderaren) den som skall anvanda 
utvlirderingen 

ANY AND- lnstrumentellt och Jnstrumentellt och Upplysande, konceptuell Flera anvandniugs-
NJNG interaktivt interaktivt omrilden. 

Figur. 11 

8.2 Slutord 

Uppsatsens bakgrund var att fragor om utvardering tenderar att bli mer betydelsefulla inom 

bibliotekssektom, dar vi ser en utveckling mot att verksamhetsansvariga vill skapa battre 

metoder samt mer enhetliga strategier for systematisk utvardering. Litteraturgenomgangen visar 

att utvarderingamas fOrandrade roll ar en fOljd av att man inom den offentliga forvaltningen 

inriktar organisationsstrukturen mot att bli mer decentraliserad, mal.- och resultatorienterad. Det 

hanger i sin tur samman med ett okat behov av att gora prioriteringar utifdin en krympande 

ekonomisk bas och att en traditionellt offentlig valnirdspolitik ar under omprovning. 

Litteraturgenomgangen visar att utvardering som foreteelse idag tycks bli alit vanligare och mer 

betydelsefull, men samtidigt och just darfor mer komplex. Det framgar att dagens utvarderingar 

ges manga funktioner, dar ett flertal intressenter och aktorer gor ansprak pa att anvanda dem i 

egna syften, samtidigt som motsattningarna mellan olika intressen tycks skiirpas och att 

traditionella former·for samverkan fOrandrats . Vetenskapligt har stravan att utveckla nya och 

battre metoder for utvardering drivit forskare under flera decennier och idag efterfragas studier 
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om hur utvarderingai inom biblioteksomractet fungerar i praktiken samt att denna problematik 

knyts till ett overgripande utvarderingsteoretiskt perspektiv. I ett sadant speglas garna 

komplexiteten i en utvardering, men vi ser aven att det finns andra delperspektiv inrymda. Vi ser 

utvarderingen i ett politiskt- och adrninistrativt styrperspektiv, i ett lokalt fOrandrings- och 

utvecklingsperspektiv, i ett vetenskapligt kunskapsperspektiv och i ett socialt fOrhandlings- och 

kommunikationsperspektiv. En studie om utvardering inom biblitoeksomradet borde med fordel 

kunna ta sin utgangspunkt i nagot av dessa. 
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