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Förord 
 

Hösten 2009 startade den första kursen med beteckningen Lärande utvärdering följeforskning 

vid Mälardalens högskola. Föreliggande texter är ursprungligen ett urval av paper för 

examination inom kursen från våren 2011, men är nu något bearbetade för att presenteras i 

denna antologi.   

Jag vill rikta ett tack till de deltagare i kursen våren 2011, som snarare nu är författare, som 

skrivit texter, och Ove Karlsson Vestman som ursprungligen tog initiativ till kursen. Min 

förhoppning är att resultatet kan utgöra grund för vidare diskussioner om lärande utvärdering 

och följeforskning inom projekt från Socialfonden och Strukturfonden, men också i vidare 

bemärkelse om utvärdering ur olika aspekter.  

 

Eskilstuna  

Laila Niklasson 

FD, universitetslektor 
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1. Lärmiljö för kunskap om utvärdering 

Laila Niklasson 
 

 

 

Vem kan vara intresserad av att fördjupa kunskaper inom utvärdering 
Oftast är det en fråga om när utvärdering av verksamhet – ordinarie eller projekt – skall 

genomföras, inte om. Därmed borde det finnas en stor grupp som skulle vara intresserade av 

utvärdering. De som skulle kunna vara intresserad av att fördjupa sina kunskaper inom 

utvärdering är de som beställer utvärdering, de som genomför utvärdering och de som 

använder utvärdering/ar. Dessutom de som, av olika skäl, blir påverkade av en utvärdering.  

 

De som organiserar utbildning har förstås också ett särskilt intresse. Vid Linköpings 

universitet gavs under en tid en kurs kallad Lärande utvärdering följeforskning. Denna kurs 

gavs i samverkan med ESF-rådet och Tillväxtverket.  Två initiativtagare till kursen, Lennart 

Svensson och Per-Erik Ellström-båda från Linköpings universitet, informerade olika personer, 

däribland Ove Karlsson Vestman vid Mälardalens högskola, MDH, om att kursen skulle 

läggas ner. Därmed började en kursutveckling av en liknande kurs vid olika högskolor och 

universitet. Våren 2009 genomfördes kursutveckling vid MDH och hösten 2009 startade den 

första kursen med beteckningen Lärande utvärdering följeforskning. Kursen har getts 

kontinuerligt sedan 2009.  

 

Vem är det då som deltar i kurserna? Går det att ana vilka roller de har? Först och främst har 

det varit deltagare som själva genomför utvärderingar som deltagit. Vi har mött 

ensamföretagare som utvärderat små lokala projekt, men även sådana som utvärderat inom 

större internationella sammanhang. Som kontrast finns också utvärderare från medelstora och 

mycket stora företag som arbetar med utvärderingar, de arbetar oftast med utvärderingar inom 

medelstora och större projekt. Det finns också en grupp av personer som varit eller riskerat att 

bli arbetslösa som deltagit. De har antingen redan deltagit i utvärderingar eller haft särskilt 

intresse för att komplettera sin utbildning med denna kunskap. Dessutom har det funnits 

deltagare som har rollen av beställare. Det finns deltagare från nationella myndigheter 

(exempelvis från ESF-rådet och Tillväxtverket), från kommunal nivå och projektägare för 

större och mindre projekt. Några forskarstuderande har kunnat använda kursen som grund för 
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att komplettera med ytterligare litteratur och sedan få den tillgodoräknad som kurs inom 

forskarutbildningen.  

 

ESF-rådet och Tillväxtverket – varför intresse? 
Vad är det som gör att ESF-rådet (Socialfonden) och Tillväxtverket (Strukturfonden) är 

intresserade av att en kurs ges? Skälen kan vara flera och jag har inte gjort någon särskilt 

förfrågan till ESF-rådet och Tillväxtverket om skälen. Däremot kan jag ana några skäl 

eftersom jag haft tillfälle till samtal och också hört föreläsningar som genomförts av 

representanterna. Det blir alltså en fri tolkning av möjliga skäl till intresset.  

 

Ett skäl kan vara att det helt enkelt behövs en utökad grupp av utvärderare för små och större 

uppdrag. Det finns idag en ökande grupp som definierar sig som utvärderare. Det märks inte 

minst i att Svenska utvärderingsföreningen, SVUF, stadigt uppehåller sin förening och har 

tillströmning till konferenserna vartannat år. Samtidigt finns också utvärderare som arbetar 

med andra uppgifter och successivt lämnar själva utvärderingsuppdragen. Här blir kursen 

Lärande utvärdering följeforskning en bekräftelse av rollen som utvärderare.   

 

Ett annat skäl kan vara att det finns en rad med ”signaler”, inte minst från europeisk nivå, om 

förväntan på hur utvärderingar skall genomföras (såsom fortlöpande, formativ utvärdering till 

skillnad från summativ utvärdering) och vad utvärderingar skall behandla (såsom exempelvis 

horisontella kriterier).  Det finns ingen självklarhet i att alla beställare och utvärderare har läst 

dokument på olika nivåer som beskriver förväntningar och kanske till och med ger direktiv. 

Här blir kursen Lärande utvärdering följeforskning ett stöd för implementering av 

förväntningar från olika nivåer, men också en möjlighet att tolka och hantera de förväntningar 

som finns.  

 

Ett tredje skäl kan vara att det blir alltfler beställare av utvärderare. En beställare kan röra sig 

med en mycket liten summa för utvärdering eller en betydande summa. I båda fall förväntas 

beställaren har kännedom om det sammanhang som projektet, projekten befinner sig i. I detta 

fall blir ESF-rådet respektive Tillväxtverket del av sammanhang som i sin tur kan var 

inblandade, på något sätt, i projekt på lokal, nationell, regional och europeiska nivåer. Här blir 

kursen Lärande utvärdering följeforskning en möjlighet att sätta in projekt i olika 

sammanhang och också på olika nivåer.  
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Kursens uppläggning 

Kursen Lärande utvärdering följeforskning vid MDH är en uppdragsutbildning. Det innebär 

att deltagarna betalar en avgift för kursen. Det är en så kallad campuskurs eftersom deltagarna 

träffas ett antal gånger, under hela dagar på plats. De första träffarna är föreläsningar och 

workshops, den sista träffen presenteras papers och deltagarna granskar varandras texter 

kritiskt. De deltagare som genomför kursen med godkänt resultat får 7,5 högskolepoäng.  

 

Eftersom kursen är en kurs som ges inom högskola finns en officiell kursplan. Där anges 

bland annat syfte, lärandemål och innehåll.  Vad är då syftet med kursen? Kursens syfte är att 

ge kompetens för att kunna genomföra utvärdering/följeforskning i projekt och program inom 

Socialfonden och Strukturfonden. För att uppnå syftet finns lärandemål. Efter avslutad kurs 

skall den studerande:  

 

- Ha fördjupade kunskaper om och kunna beskriva vad som kännetecknar lärande 

utvärdering/följeforskning 

- Ha en grundläggande förståelse för varför behov av lärinriktade former av utvärdering 

aktualiserats och kunna beskriva vad som skiljer lärande utvärdering/följeforskning från andra 

former av utvärdering 

- Kunna analysera och problematisera vad som krävs för att genomföra lärande 

utvärdering/följeforskning i aktuella projekt och program 

- Kunna använda metoder och tillvägagångssätt som stödjer spridning och återföring  

 

Vilket innehåll finns för att syftet skall uppnås och för att lärandemålen skall uppnås? Kursen 

integrerar teoretiska moment, fallstudier och praktiska exempel. Begreppet lärande 

utvärdering/följeforskning problematiseras och ställs i relation till andra utvärderingsinsatser. 

En viktig utgångspunkt utgörs av begreppet gemensam kunskapsbildning och hur olika 

utvärderingsansatser och metoder kan bidra till en gemensam kunskapsbildning. Vidare 

beskrivs det så kallade uppföljnings- och indikatorsystemet och de horisontella kriterier, som 

används i projekt som stöds av Socialfonden eller Strukturfonden. En viktig del av innehållet 

utgörs också av kunskaper om hur resultat kan spridas och kommuniceras i former som 

stödjer lärprocesser såväl lokalt som regionalt och nationellt. 

 

Under kursen bjuds olika föreläsare in och det finns också både en obligatorisk litteraturlista 

och det ges tips på fördjupningslitteratur. För att fördjupa allmän kunskap om utvärdering 
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används Evert Vedung Utvärdering i politik och förvaltning, Ove Karlsson Vestman 

Utvärderandets konst och Lennart Delander och Jonas Månsson  Framgången hemlighet - att 

utvärdera måluppfyllelse, effekter, effektivitet och genomförande. Den särskilda kunskap som 

behövs om utvärdering genom lärande utvärdering, följeforskning behandlas i Lennart 

Svensson, Göran Brulin, Sven Jansson och Karin Sjöberg (Red.) Lärande utvärdering – 

följeforskning. Dessutom ges fördjupad kunskap om europeiska projekt i Mats Andersson, 

Lennart Svensson, Sofia Wistus och Carina Åberg (Red). Om konsten att utveckla 

partnerskap och Europeiska kommissionen Indicative Guidelines on Evaluation Methods: 

Evaluation During the Programming Period.  

 

Förutom denna litteratur tillkommer artiklar från forskningsjournaler, gärna journaler som 

behandlar utvärdering, regionalpolitik, men också aktuell samhällsdebatt. Även hemsidor från 

olika aktörer studeras och används.  Ett särskilt intresse finns för artiklar som behandlar den 

nya programperioden 2014-2020.  
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2. Att använda lärande utvärdering/följeforskning inom 
samverkansmodellen 

Lena Adem 

 

 

Inledning 
EU:s direktiv om utvärdering av projekt inom europeiska regionala utvecklingsfonden och 

socialfonden 

EU:s direktiv när det gäller utvärderingar kopplat till den europeiska regionala 

utvecklingsfonden och den europeiska socialfonden, för programperioden 2007 till 2013, är 

att ”on-going-evalutation” (följeforskning) ska tillämpas. ”On-going evaluation” är vilket 

benämningen indikerar pågående, och ska idealt ske under hela projektperioden. 

Målsättningen är att därigenom bättre kunna förstå och analysera vad insatserna ger samt dess 

påverkan på längre sikt. Utvärderingarna ska också vid behov användas för att ge förslag på 

avhjälpande åtgärder.  

 

De tidigare rekommenderade ”mid-term evaluations”, utvärderingar vid halvtidsresultat, har 

visat sig inte fungera som tänkt utan det krävs ett mer flexibelt och efterfrågestyrt 

angreppssätt för att utvärderingarna verkligen ska komma till nytta (se Europeiska 

Kommissionen 2007. Indicative Guidelines on Evaluation methods: Evaluation During the 

Programming Period Working Document No. 5. Bryssel). Förhoppningen är att man genom 

”on-going-evaluation” ska kunna förbättra projektens kvalitet och effektivitet (resultat i 

förhållande till insats). Även projektets ”consistency” antas förbättras, vilket kan tolkas som 

projektets överlevnadsförmåga även efter att projektpengar slutar tillföras. Utvärderingarna är 

således tänkta att vara ett hjälpmedel både i det strategiska och operativa arbetet. En starkare 

koppling mellan själva projektgenomförandet (beslut som fattas om genomförandet) och 

utvärderingar förordas.  

 

Fokus i utvärderingarna ska förutom effektivitet och ”förmågan för projektet att överleva efter 

projektperioden” också vara insatsens relevans och effekt. Fyra huvudprinciper ska styra. 

Dessa är proportionalitet, oberoende utvärderare, partnerskap (samverkan och konsultation 

med intressenter)och transparenta utvärderingar (för att stimulera till offentlig debatt om 
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utvärderingsresultat). Om man ser närmare på den utvärderingsmodell som förespråkas 

framkommer en figur strukturerad enligt systemmodellen med inflöde, omvandling och 

slutprestationer samt utfall. Modellen är skiktad på tre nivåer med samhälle (nature), 

interventionen (projektet) och slutligen utvärderingen av interventionen (projektet).  

 

Lärande utvärdering - Sveriges modell
1
  

En övergripande utvärderingsplan för programperioden ska utifrån EU:s direktiv skapas inom 

respektive medlemsstat. I Sverige är det ESF - rådet och Tillväxtverket som förvaltar de 

aktuella fonderna. De aktuella riktlinjerna har ett tydligt fokus på att utvärderingarna ska 

fungera lärande. Begreppet ”Lärande utvärdering” är därmed ett begrepp som i hög grad 

används i Sverige, exempelvis av ESF-rådet, men även följeforskning och on-going-

evaluation används som parallella begrepp. Lärande utvärdering beskrivs ha fokus på att 

utvärderingen ska vara användbar under resans gång, återföringar och återkopplingar av 

resultat sker löpande, samt att utvärderaren har en kritisk och aktiv utvecklingsroll och så att 

säga finns innanför projektet, men med integritet. En viktig del i utvärderingsuppdraget i 

Sverige blir därmed att skapa arenor/förutsättningar för återföring/lärande.  

 

ESF-rådet och Tillväxtverket samarbetar också för att skapa kvalitetssäkring/ 

professionalisering och en fungerande regional struktur av utvärderare i 

genomförandeorganisationen. Den projektmodell som ESF-rådet och Tillväxtverket utgår från 

skiljer sig från mer traditionella projektmodeller, genom att den pekar på behovet av att 

medel/mål/förutsättningar analyseras och omprövas kontinuerligt. De lyfter fram flera 

exempel på sådant som behöver utvecklas för att projekt såväl som utvärderingarna, ska 

fungera optimalt. Det ses exempelvis som viktigt att lära sig av liknande, redan genomförda 

projekt och utvärderingar, för att undvika att samma misstag begås gång på gång. Deras 

upplevelse är också att kompetensen vid upphandling av följeforskning behöver förbättras då 

det idag är vanligt att tyngdpunkten i utvärderingar ligger på utfall av aktiviteter snarare än en 

granskning av resultat, hållbarhet och långsiktiga effekter. Det upplevs också finnas behov av 

att lyfta den kritiska granskningen i utvärderingar och göra tydligare kopplingar till de 

övergripande målen, såväl som att ge tydliga återkopplingar av resultatet till styrgrupp för 

projekt. Ytterligare ett problem som uppmärksammats är att avsatta medel för utvärderingar 

inom projektet ofta är för dåligt tilltagna.  

                                                 
1 Wahlgren, Ingela/Jansson, Sven. (2011). Perspektiv på lärande utvärdering och följeforskning. Tillväxtverket och ESF-rådet 
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I framtiden tror ESF-rådet och Tillväxtverket på tydligare krav på en plan för utvärdering 

redan i ansökan av projektmedel, en utökad tillgång till stöd för upphandling av utvärderingar 

samt krav eller rekommendation att utvärderare ska ha dokumenterad kompetens av Lärande 

utvärdering. Det finns sådant som tyder på att nästa programperiod kommer att kännetecknas 

av färre men betydligt större projekt, vilket påverkar förutsättningarna för genomförandet av 

utvärderingar. Inte minst kan det påverka mindre undersökningsföretags möjligheter att klara 

av uppdrag utan fler samarbetspartners. 

 

Att använda Lärande utvärdering inom Samverkansmodellen 

I detta ”paper” kommer fokus inte att ligga på Lärande utvärdering inom enskilda ESF-projekt 

utan på hur Lärande utvärdering kan användas regionalt i ett län, i arbetet med den nya 

samverkansmodellen.  

 

Samverkansmodellen är ett nytt sätt att arbeta för kulturens utveckling och i riksdagen 2009 

fattades beslut om att införa en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional 

kulturverksamhet. Modellen innebär i korthet att statliga kulturmedel fördelas regionalt enligt 

en kulturplan istället för som tidigare via Statens kulturråd. Syftet är bland annat att skapa ett 

ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Enligt modellen ska 

landstingen/regionerna, i samverkan med bland annat länets kommuner och kulturliv, ta fram 

en regional kulturplan som utgör underlag för delar av statens bidragsgivning. Arbetet ska 

utgå från nationella och regionala kulturpolitiska mål2. Kulturrådet beslutar sedan, efter 

samråd, om nivån på bidraget till respektive landsting/region. Det innebär att staten inte 

längre pekar ut institutioner och verksamheter utan lämnar över besluten till region/landsting. 

Modellen träder successivt i kraft från 2011 och det är tänkt att den, precis som idag, ska ge 

Sveriges befolkning möjlighet att ta del av ett varierat kulturutbud präglat av förnyelse och 

kvalitet. Meningen är också att den kulturella infrastrukturen och regional mångfald ska 

främjas samt att kulturskapare i hela landet ska kunna utveckla sitt konstnärskap. Staten ska 

även fortsättningsvis ha ett övergripande strategiskt ansvar för den nationella kulturpolitiken.  

                                                 
2 De nationella målen säger att: ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska 
ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.” För att uppnå målen ska 
kulturpolitiken: Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Främja kvalitet och 
konstnärlig förnyelse. Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Främja internationellt och interkulturellt utbyte och 
samverkan. Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. Det regionala kulturpolitiska programmet för det aktuella länet talar 
om: Kreativa och tillgängliga mötesplatser, Minnesvärt och berörande, Mångfald av uttryck, Kultur på barn och ungas villkor, Forskning och 
utbildning – den spetsiga regionen, Nytänkande och samarbete, Offensiv kulturpolitik och dynamisk debatt, Stark historia och identitet och 
Levande kultur i en pulserande region 
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Några pilotregioner påbörjade arbetssättet redan förra året. Regionstyrelsen och 

landstingsstyrelsen i det aktuella länet har bestämt att länet ska arbeta för att komma med i 

samverkansmodellen från januari 2012. Kulturplanen kommer att få betydelse för hur 

regionen planerar och prioriterar sina satsningar inom kulturlivet de närmaste tre åren. Under 

våren 2011 har kulturskapare, föreningar, politiker och kulturintresserade invånare i länet 

bjudits in till ett flertal dialogmöten och andra möten om kulturplanen och dess prioriteringar. 

Drygt 600 personer har deltagit med idéer och synpunkter. Kulturplanen är då detta skrivs på 

remiss och kommer att fastställas i landstingsfullmäktige under hösten 2011. Kulturplanen 

utgör underlag för statens finansiering av den regionala kulturen. Länets kulturplan är 

samtidigt utformad på ett sådant sätt att den även kan användas för att söka annan finansiering 

än statlig. Exempelvis kan den utgöra underlag för att söka EU-pengar och flera av de 

verksamheter som ingår i länets regionala kulturplan genomför redan idag ESF-projekt. 

Planen förutsätter också samt ger inriktning för den regionala och kommunala finansieringen 

av kulturområdet.  

 

Kulturplanen ska följas upp och utvärderas av regionen och uppgifter rapporteras vidare till 

Kulturrådet årligen. Förhoppningen är att det inrapporterade ska kunna utgöra underlag för 

djupare och mer långsiktiga analyser. En ny myndighet, Myndigheten för Kulturanalys, har 

också tillsats bland annat med syfte att stödja regionerna i arbetet med uppföljning och 

utvärdering inom samverkansmodellen3. Chefen för myndigheten har bland annat varit med 

och startat Centrum för utvärderingsforskning (UCER) på Umeå universitet och är med i 

styrelsen för SVUF (Svenska utvärderingsföreningen).  

 

I de län som redan har kommit igång med samverkansmodellen har ett par regioner knutit 

följeforskare till sig det första året. Flera landsting har också tillsatt utredare. Under våren 

2011 har diskussioner om hur uppföljningar och utvärderingar inom samverkansmodellen ska 

se ut påbörjats. Bland annat har representanter från samtliga regioner bjudits in till Statens 

kulturråd för att få en presentation av Kulturanalysmyndigheten. Regionerna har också haft 

möjlighet att ge sina synpunkter inom området. Det finns dock för tillfället endast vaga 

uppgifter om vilken slags utvärdering som förväntas bortsett från rena uppföljningsuppgifter 

av kvantitativ art. Men det har påpekats att en mer kvalitativ verksamhets- och 

                                                 
3 Myndigheten för kulturanalys ska framförallt med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, utvärdera, analysera och redovisa 
effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. I myndighetens uppgifter ingår också att analysera utvecklingen inom 
kultursfären och inom andra samhällsområden som har betydelse för kulturlivet. Vidare ska myndigheten, inom sitt ansvarsområde bistå 
regeringen med underlag och rekommendationer som kan ligga till grund för utveckling och omprövning av politiken. 
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projektbeskrivning ska vara en del i den årliga rapporteringen. Långsiktiga effekter beskrivs 

också av särskild vikt att se närmare på.  

 

Min huvudsakliga frågeställning i detta ”paper” är om Lärande utvärdering skulle kunna 

användas i arbetet med att utvärdera länets regionala kulturplan? Vilka fördelar finns och 

vilka eventuella svårigheter?  

 

Disposition 

Inledningsvis kommer jag att se närmare på vad Lärande utvärdering innebär utifrån den 

litteratur och de lektioner som ingår i kursen ”Lärande utvärdering och följeforskning” vid 

Mälardalens högskola. Förutom en mer allmän beskrivning (där även inledningens två första 

delar ingår) ligger tyngdpunkten på frågor av särskilt intresse för ett eventuellt arbete med 

Lärande utvärdering inom samverkansmodellen. En diskussion om de inslag i Lärande 

utvärdering som ligger särskilt väl i linje med arbetet inom samverkansmodellen och det som 

kan ses som mer problematiskt följer. Avslutningsvis behandlas utvärderarrollen och 

utvärdering av horisontella kriterier. 

 

Jag utgår i min analys från kulturplanen för ett län i sin remissversion och den förståelse som 

jag har fått för samverkansmodellen som ny utredare i ett landsting kopplat till den litteratur 

som rekommenderats inom kursen och arbetsmaterial från lektionerna.  

 

Teoretisk bakgrund till Lärande utvärdering 
Definition av utvärdering  

Det finns en mängd definitioner av utvärdering. Minsta gemensamma nämnare mellan dessa 

kan sägas vara att utvärdering innebär att något utvärderas på ett systematiskt och genomtänkt 

sätt och att en bedömning också genomförs. Med andra krävs några slags kriterier eller 

indikatorer att utgå ifrån. En okontroversiell beskrivning av vad utvärdering innebär är 

exempelvis SCB:s definition:  

 

Utvärdering är en systematiskt genomförd undersökning av värdet eller förtjänsterna hos 

ett givet föremål/aktivitet, som kan vara exempelvis ett åtgärdsprogram, ett projekt eller en 

produkt (SCB 1993).  
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Vilket har konstaterats innebär utvärdering någon form av bedömning. Frågan är då vad 

bedömningen ska ske emot. Karlsson (1999) menar att en utvärdering kan ha mer eller mindre 

objektiva eller subjektiva referenspunkter och lyfter fram tre principer att jämföra mot: ideal 

verksamhet/mål inom projektet, andra liknande verksamheter eller den egna verksamheten 

genom utveckling över tid.  

 

Syftet med utvärdering 

Vedung (1998) menar att utvärderingens överordnade mål är lärande. Övriga övergripande 

syften beskrivs vara främjande av utveckling, kontroll, ge grundkunskap för bättre förståelse 

eller strategiska skäl4. Även om lärandet ofta är beskrivs som ett överordnat mål är det således 

uppenbart att det bakom en utvärdering kan finnas helt andra syften. Vedung påpekar särskilt 

det faktum att ”utvärderingar äger rum i maktsammanhang och därmed genomsyras av 

strategiska uträkningar” (Vedung 1998). Utvärderingar genomförs därför inte sällan främst i 

syfte att legitimera beslut och förändringar och ge argument för eller emot något. I sådana 

sammanhang kanske utvärderingar som visar på motsatta resultat inte lyfts fram utan döljs. 

Ett annat strategiskt användningssätt av utvärderingar innebär att istället för att fatta ett 

kontroversiellt beslut sätta igång en utvärdering vars process gör att beslutet kan skjutas på 

framtiden. Vedung menar att: ” Utvärdering ingår i politik och politik är en värdebemängd 

verksamhet som omöjligen låter sig förvandlas till vetenskap ” (Vedung 1998). När 

utvärderingar används för att kontrollera att en verksamhet genomförs på rätt sätt (det kan 

handla om politikers kontroll av tjänstemän, ledningens kontroll av verksamheten, eller 

medborgarnas kontroll) finns uppenbara risker. Dels genom en ovilja att lämna ut uppgifter i 

själva undersökningen och dels genom att eventuella ”negativa” resultat aldrig används.  

 

Framväxten av olika utvärderingsmodeller och lärande utvärdering 

Det finns ett stort antal utvärderingsmodeller med olika fokus och teoretiskt ursprung där den 

som idag förespråkas inom EU och i sin förlängning av ESF-rådet är ett sådant exempel. Det 

finns de som menar att arbetet med utvärderingar är på väg in i en ny utvecklingsfas utifrån 

nya behov i samhället och det talas om den femte generationen utvärderingar (Svensson, 

Sjöberg och Brulin 2009). Från att utvärderingar den första halvan av 1900-talet främst 

omfattades av en positivistisk grundsyn som relativt oproblematiserat mätte och testade 

skedde en utveckling mot ett alltmer kritiskt granskande, teoretiskt, interaktivt och komplext 
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angreppssätt. I en fjärde generation av utvärderingar (från någon gång omkring 1980-1990-

talet) kom utvärderingar att omsluta en konstruktivistisk relativistisk syn med mer komplexa 

samband och mindre definitiva och kontextbundna svar. En kombination av olika metoder 

användes fritt och analysen skedde med ett större helhetsperspektiv, ofta med utgångspunkt i 

deltagarnas perspektiv.  

 

Den femte generationen beskrivs till skillnad från den fjärde ha större betoning på en bevarad 

kritisk distans till deltagarna och fokus på ett organiserat och kritiskt lärande på olika nivåer 

och med flera intressenter. Bidragen till offentlig debatt blir därmed starkare än i tidigare 

ansatser. Utvärderingsresultat ska ligga till grund för ett lärande som leder till fortlöpande 

förbättringar i program och projektgenomförande och på sikt bättre framtida program- och 

projektsatsningar. Utvecklingen härleds ur dagens ambition att med hjälp av utvärdering ge 

underlag för lärande och samtidigt styra mot politiska mål såväl som att bidra till långsiktig 

teoriutveckling och politisk debatt. I antologin ”Lärande utvärdering” (Svensson,  Sjöberg och 

Brulin 2009) beskrivs den femte generationen utvärdering som ett försök att kombinera ett 

uppifrånperspektiv baserat på politiskt satta mål (regional och nationell kulturpolitik) med ett 

underifrånperspektiv som kännetecknas av fortlöpande utvecklingsinriktat lärande och 

empowerment av grupper som ingår i program och projekt. Karlsson Westman (2011) menar 

vidare att det som särskilt utmärker Lärande utvärdering är att den ses som en del av 

förändringsarbetet och innefattar reflektion i handlandet. Det finns fokus på dialog som en 

integrerad del av förändringsprocessen och på informella metoder för att samla information. 

Det finns också ett erkännande av att olika individer och grupper har olika perspektiv och 

subjektivitet erkänns och ses inte som ett problem. Förhandling och konsensus ses vidare som 

positivt i utvärderingsprocessen och det finns en strävan att stärka förändringsprocessen 

snarare än att kontrollera. Utvärderaren får därmed mer en roll av samordnare och organisatör 

än en objektiv och neutral observatör.  

 

Det är dock viktigt att vara medveten om att den ovan beskrivna utvecklingen av 

utvärderingar inte är riktigt så entydig som den framstår. Parallellt med den fjärde 

generationens utvärderingar fanns exempelvis en tydlig styrning mot marknad och 

ekonomism, bland annat genom ett ”kundperspektiv” i utvärderingar även inom sektorer som 

vård och omsorg. Parallellt med den femte generationen finns en tydlig återgång till mätande 

                                                                                                                                                         
4 Ellström (2009) lyfter fram en liknande beskrivning med instrumentell kunskapsanvändning för att fatta beslut, konceptuell 
kunskapsanvändning för att upplysas och förstå och slutligen ett politiskt perspektiv – för att ge argument för eller mot vissa intressen. En 
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och top-down-utvärdering av kvalitet och effektivitet genom så kallad evidensbaserad 

utvärdering. Vedung väljer att inte beskriva olika generationer av utvärderingar utan istället 

hur olika utvärderingsmodeller sprungna ur olika tidsperoder existerar samtidigt. Han lyfter 

fram mål-processmodeller, mål-resultatmodeller, relevansmodeller, aktörsmodeller och 

ekonomiska modeller5 (Vedung 1998) och menar att dessa med fördel kan användas på 

kompletterande sätt för att ge mer heltäckande utvärderingar6.  

 

Utvärderarroll, kunskapssyn och resultatredovisning i lärande utvärdering 
Utvärderarens roll i allmänhet och i lärande utvärdering 

En ständig fråga är om en utvärdering ska genomföras av en intern eller extern part. Ove 

Karlsson (1998) har utifrån det skapat en tabell över dess fördelar och nackdelar. Den kan 

sammanfattas som att en intern utvärderare har fördelen att vara väl insatt i området, veta hur 

verksamheten fungerar och kunna dess kultur. Nackdelen är svårigheten att ställa sig utanför 

sin roll i verksamheten, risk att överbetona det positiva och att tona ned misslyckanden. Brist 

på kunskap om utvärderingsarbete kan också vara ett faktum. En extern utvärderare har 

fördelen av att inte ha bindningar till verksamheten och har därmed lättare att behålla en 

distans till det som sker samt att överblicka fler verksamheter än den aktuella. Den externa 

utvärderaren har också specialistkunskap i att utvärdera. Å andra sidan kan denne ha bristande 

kännedom om verksamheten och brist på engagemang för idéerna bakom verksamheten. Det 

kan också vara svårare att anpassa resultatet så att det blir praktiskt användbart och tas emot i 

verksamheten, vilket leder till bristande legitimitet.  

 

I praktiken finns olika varianter av extern och intern utvärderare. Interna utvärderare kan 

exempelvis vara utvärderare som ingår i den verksamhet som utvärderas (självutvärdering) 

men också befinna sig inom den organisation som utvärderas, men inte inom den aktuella 

verksamheten (exempelvis utredare på en myndighet). När det gäller extern utvärderare kan 

man tänka sig en utvärderare som enbart är expert på utvärderingar utan kunskap om det 

specifika området, men det finns också utvärderare med kunskap både om utvärderingar och 

det specifika området7. 

 

                                                                                                                                                         
undersökning kan också ske mer rituellt, det vill säga göras mer av gammal vana än för att komma till nytta i verksamheten/projektet. 
5 Även Karlsson Vestman (1999) gör en liknande uppdelning. 
6 Utifrån detta förespråkar han ett elvapunktsprogram att använda vid utvärderingar. 
7 Karlsson Westman 
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Vedung (1998) menar att om syftet med undersökningen är kontroll bör utvärderaren vara 

extern, medan det inte på samma sätt är nödvändigt om utvärderingen är formativt främjande. 

Är den summativt främjande kan den genomföras av intern part men vinner på att genomföras 

externt. Vedung är av åsikten att interna och externa utvärderingar med fördel kan 

kombineras; för att både ge de insikter som finns internt och det utifrånperspektiv en extern 

utvärderare kan bidra med.  

 

För att återgå till det som vi kallar följeforskning/Lärande utvärdering och utvärderarens roll 

menar Tillväxtverket (Jansson, 2011), i sina riktlinjer om utvärderingar av ESF-projekt, att 

följeforskaren ska vara oberoende det projekt som utvärderas (det vill säga vara extern). 

Samtidigt påpekas att denne i sitt arbete inte ska ha den distans som traditionellt förekommer. 

Följeforskaren ska vare ett bollplank i projektet och löpande ge synpunkter till dem som håller 

i genomförandet eftersom följeforskningen ska vara framåtsyftande och utvecklingsstödjande. 

Viktiga arbetsuppgifter blir därmed att löpande dokumentera hur projektet framskrider, delta 

vid viktiga aktiviteter samt att löpande ge synpunkter och vara ett stöd och bollplank för 

projektet. Projektledare såväl som projektägare och andra intressenter till projektet är viktiga 

parter. Det är också viktigt att delta i offentlig diskussion.  

 

En risk med ovan beskrivna arbetssätt är den nära relation som lätt uppstår mellan 

utvärderaren och uppdragsgivare/projektet. Det kan leda till att det blir svårt att återföra 

kritiska iakttagelser som hotar relationen med projektet eller uppdragsgivaren. Det finns också 

en risk att utvärderaren trots sin externitet på sikt genom själva utvärderingssättet riskerar att 

utvärdera sig själv och sina egna slutsatser. Detta om man tänker sig att utvärderaren i tidigare 

utvärderingar inom projektet har föreslagit åtgärder som har genomförts. Utifrån det påpekas 

vikten av att trots en nära relation med projektledning medvetet ta en roll som snarast innebär 

att vara en ”störare” av projektet och dess invanda mönster än något annat8. En strategi att 

använda sig av som utvärderare är därmed att i dialoger/möten ställa ”störande” frågor till 

projektägare och projektledare. Att få igång diskussioner snarare än att ge färdiga svar 

(Niklasson). Det påpekas att rollen som utvärderare inom utvärderingsprojekt av detta slag 

tidvis kan vara svårhanterad. 

 

                                                 
8 Detta är något som flera lyfter fram och däribland Per-Erik Ellström. 
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Lärandet i lärande utvärdering 

Synen på vad lärande är får återverkningar för hur man ser på det lärande momentet i Lärande 

utvärdering. Synen på vad lärande är har skiftat genom historien från att inom den 

behavoristiska synen ses som ett inlärt beteende som svar på ett yttre stimuli till ett mer 

kognitivt perspektiv där insikt och perception också är viktiga element. I lärande utvärdering 

finns ett tydligt fokus på ett lärande som sker genom interaktion och dialog mellan människor 

i ett socialt kontext. Ellström (2011) väljer exempelvis att beskriva lärande som en 

pendelrörelse mellan rutin (rutiniserat och regelbaserat handlande) och reflektion (reflektion 

och kunskapsbaserat handlande), där lärande utvärdering är den störning som tvingar 

verksamheten till ifrågasättande av invanda mönster. Lärandet sker dels på individnivå så att 

människor inom en verksamhet får en större förståelse eller mer utvecklad bild och därmed 

blir bättre på att genomföra det de är tillsatta att genomföra. Lärandet relateras också till större 

grupper, organisationer eller samhället i stort genom vikten som läggs vid spridning av 

resultat och offentlig debatt.  

 

Redovisning av utvärderingsresultat och spridning av resultatet i Lärande utvärdering 

Att sprida utvärderingsresultat är utifrån den kunskapssyn som förmedlas inom lärande 

utvärdering viktigt. Inför en sådan spridning är beslut om vad som skall spridas, hur det skall 

spridas, till vem det ska spridas och varför det ska spridas, centrala frågor. Graden av 

offentlighet och vad som ska spridas varierar starkt beroende av syftet med den genomförda 

utvärderingen.  

 

När det kommer till olika sätt att sprida resultat lyfter Vedung (1998) fram vikten av att 

eventuell rapport (ett av de vanligaste sätten att redovisa resultat) är koncis, användarvänlig 

och intresseväckande. Det finns även andra metoder såsom att använda skapade grupper 

exempelvis referensgrupper eller befintliga nätverk i spridningsarbetet. Pressmeddelanden, 

nyhetsbrev, att finnas tillgängligt i databaser eller på hemsidor är andra konventionella 

metoder. Det finns även mer okonventionella metoder och Karlsson Westman (2011) ger 

exempel på redovisning genom film, utställning eller teater. Inom Lärande utvärdering är det 

framförallt viktigt att nå ut och skapa diskussion i rätt forum för att ett lärande och en 

utveckling ska kunna ske. En central metod för spridning av resultat är därför vara att använda 

sig av dialog och gruppmöten med fokus på diskussioner. 
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Karlsson (1998) ger exempel på hinder för spridning och sådant som kan leda till bristande 

användning av utvärderingar. Kort summerat lyfter han fram externa omvärlds- och 

bakgrundsförhållanden, brister i genomförandet (de frågor som har ställts), att utvärderingens 

resultat inte ses som relevant för verksamheten eller att utvärderingen presenteras bristfälligt. 

Mottagare kan också sakna kunskap, motivation och resurser för att använda utvärderingen. 

För att komma förbi dessa problem förordas: att betona det kvantitativt mätbara, lägga fokus 

på kommunikation och interaktion med berörda intressenter, en användaranpassad 

rapportering och att höja den allmänna kompetensnivån i organisationen. Vedung (1998) 

påpekar vikten av att göra potentiella användare mottagliga för att använda utvärderingar, 

exempelvis genom att påverka: användarens hållning till förändring, den vikt användarens 

organisation fäster vid utvärderingar och organisationens utvärderingskapacitet. Att tillsätta 

tillräckliga resurser för att göra det möjligt att tillämpa utvärderingsresultat inom 

organisationen är också viktigt. 

 

Den regionala kulturplanen och Lärande utvärdering  
Utvärdering inom samverkansmodellen 

Om vi ser närmare på den bild som Statens kulturråd och Myndigheten för kulturanalys 

förmedlar av utvärderingar till landets regioner, så ligger den väl i linje med gängse bild av 

utvärderingar. Statens kulturråd (2011) menar att en utvärdering innebär” en systematisk 

undersökning av en verksamhets eller aktivitets värde och betydelse”. 

Myndigheten för kulturanalys (2011) tillägger: 

 

Utvärderingar görs ofta externt, syftet är vanligen att kritiskt granska, förstå och förklara 

såväl verksamheten som dess utfall och mer långsiktiga effekter, det förutsätter ett vidare 

fokus där verksamheten sätts in i ett större sammanhang och man använder sig ofta av både 

kvantitativa och kvalitativa metoder. 

 

Statens kulturråd och Myndigheten för kulturanalys ger direktiv om att kvantitativ 

uppföljning (variabler som kön, ålder9) kombinerat med en mer kvalitativt inriktad 

utvärdering av genomförda kulturprojekt/kulturverksamheter ska rapporteras årligen till 

Statens kulturråd av respektive region inom samverkansmodellen10. Dessutom finns önskemål 

att regionerna också till viss del genomför mer långsiktiga effektutvärderingar inom 

                                                 
9 Det kan exempelvis i praktiken handla om kön och ålder på publiken på ett museum och personalen som arbetar där. 
10 Tidigare har respektive projekt och verksamhet själv stått för återrapporteringen till Statens kulturråd, men nu blir regionen ett mellanled. 
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kulturområdet. Regionala utvärderingar inom samverkansmodellen ska dock inte enbart ses 

som statens kontrollinstrument. Det ligger även i regionens eget intresse att genomföra 

utvärderingar som stöd i arbetet med regionens kulturliv inom samverkansmodellen.  

 

Att utvärdera kultur  

Att utvärdera kultur och kulturprojekt är inte ett enkelt område. Att bedöma kvaliteten på 

kultur ligger inte på ett uttalat sätt inom det regionala åtagandet i samverkansmodellen. 

Tvärtom ska kulturen leva sitt eget liv och inte bedömas av landstinget, vars tjänstemän och 

politiker ska arbeta med principen ”en armlängds avstånd”. Men samtidigt ska landstinget och 

politiken stå för prioriteringarna i kulturplanen såväl som dess uppföljning (visserligen i 

samverkan med exempelvis det regionala kulturlivet). Det innebär att vid uppföljning av de 

prioriteringar som faller tillbaks på det nationella kulturpolitiska målet kvalitet, blir 

bedömningen av kvalitet svår att bortse från.  

 

På grund av svårigheten att mäta kvalitet kan det lätt bli så att utvärderingar inom 

kulturområdet främst kommer att handla om uppräkning av genomförda aktiviteter, antal 

besökare och möjligen vilka besökarna är och vad dessa tycker om verksamheten/aktiviteten. 

En jämförelse kan tänkas ske med liknande verksamheter eller med den egna verksamheten 

över tid. Det är förstås också möjligt att utvärdera processen inom ett projekt/verksamhet, hur 

effektiv den är eller att se närmare på relevansen av genomförd aktivitet för att nå uppsatta 

mål.  

 

En stor och viktig fråga när det handlar om utvärderingar inom kulturområdet är dock om 

publiktillströmningen, publikens åsikter eller antalet effektivt genomförda aktiviteter är det 

enda viktiga för en lyckad kultursatsning? Det finns ju en hel del kulturevenemang som 

besöks av relativt få men som kanske ändå kan ses som värdefull såsom klassiska konserter, 

konstutställningar och opera. Hur gör man för att mäta värdet av en sådan satsning utan att 

resultatet blir missvisande? Vad är kulturellt värdefullt och vad är det inte och vem avgör? 

Det är givet att det finns personer som är mer eller mindre lämpade att avgöra kulturvärdet 

genom olika grad av kunskap och erfarenhet på området. Sådana experter finnas exempelvis 

knutna till Statens kulturråd och är med och bedömer huruvida verksamheter håller en 

tillräcklig nivå för att få bidrag. På samma sätt finns på regional nivå ofta expertgrupper eller 

referensgrupper som anlitas exempelvis vid stipendieutdelning, inval till olika 

konstsammanslutningar och så vidare.  
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I samverkansmodellen och de utvärderingar som ska genomföras regionalt finns inte fokus på 

att utvärdera kvalitet eller riktlinjer för hur det ska gå till, men sannolikt kommer sådana 

utvärderingar/uppföljningar att behöva göras. Att genom kvalitativa metoder ta del av vad 

professionella på området anser kan vara ett sätt att mäta kvalitet, eventuellt skulle detta 

kunna ske genom inrättandet av en regional referensgrupp. En risk i en sådan grupp är den 

regionala förankringen då det i små regioner ofta innebär att experterna själva är starka 

utövare inom området och/eller befinner sig i konkurrens till andra utövare inom ett område. 

Ett sätt att delvis minska problemet kan vara att referensgruppen består av experter även från 

andra regioner. Ytterligare ett sätt att utvärdera kvalitet är att se på mer subtila värden som 

exempelvis inspiration och att utveckla besöksundersökningar så att de rymmer sådana 

frågeställningar. 

 

Lärande utvärdering och samverkansmodellen 

Om vi går vidare för att se närmare på Lärande utvärdering i relation till samverkansmodellen 

ligger de väl i linje med varandra. Känslan är nästan att samverkansmodellen har skapats för 

att passa Lärande utvärdering. Den regionala kulturplanen ska skapas och revideras av 

regionen (i praktiken tjänstemän på landstinget) i samspel med politiken, 

kommuner/kommunpolitiken, kulturella institutioner, det fria kulturlivet och civilsamhället. 

Det innebär i praktiken att det finns många olika och ibland motsatta intressen att ta hänsyn 

till och lyssna på i arbetet. Modellen i sig förutsätter någon slags samverkansform och om 

möjligt, en skapad samsyn på kulturlivet i regionen. Redan i förarbetet till skapandet av 

regionernas första kulturplan finns därför en tydlig tyngdpunkt på dialoger och ”dialogmöten” 

(större fokusgrupper där relevanta personer/grupper samlas för att diskutera exempelvis 

inriktning och syn på kulturen i regionen). I det aktuella länet har det genomförts ett tjugotal 

dialogmöten tillsammans med flera andra möten11, där diskussioner har förts om vad som bör 

prioriteras inom regionens kulturliv. Kontinuerligt genomförs också i landstingets regi möten 

med kommunernas kulturchefer, kulturkonsulenter och företrädare för kulturinstitutionerna.  

Ett centralt arbete inom samverkansmodellen är således att förankra, skapa samsyn, prioritera 

och få samtliga parter att känna sig hörda, nöjda och med möjlighet att påverka. Med detta 

                                                 
11 Samtal har förts med institutionschefer för regionala kulturinstitutioner (vilket i praktiken innebär museum, arkiv, länsmusik och 
länsteater), kulturchefer från regionens kommuner genom länskulturråd, möten med kulturkonsulentnätverket, KRO/KLYS 
(intresseföreningar inom bild och formområdet) och länsstyrelsen. Dialogmöten har genomförts i länets samtliga kommuner där respektive 
kommunchef har varit ansvarig för att bjuda in samtliga inom kulturområdet i kommunen. Dialogmöten har också genomförts specifikt med 
länsbildningsförbundet, konstfrämjare, ungdomar/ung kultur, fria professionella kulturskapare, teckenspråk/dövkultur, film och 
slöjd/konsthantverk. Konferenser och möten har också genomförts med kommunala och regionala politiker. 
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som utgångspunkt känns användandet av utvärderingar på det sätt som föreskrivs inom 

Lärande utvärdering som ovanligt passande. Istället för att enbart utvärdera som ett statligt 

kontrollmoment kan utvärderingarna införlivas i det kretslopp av dialogmöten och successiva 

utveckling av kulturplanen som ligger inbyggt i samverkansmodellen. Utvärderingar 

genomförs kontinuerligt och återkopplas, inte bara till staten eller landstingsstyrelsen, utan 

också till de grupper som ingår i utvärderingarna och samverkansmodellen. Resultatet från 

utvärderingarna är därmed med och skapar möjlighet till en gemensam kunskapsplattform. 

Genom att såväl tjänstemän och politiker som kulturutövare/ kulturinstitutioner får tillgång till 

liknande information och möts i dialogmöten för att diskutera kan också oväntade 

synergieffekter uppstå, då människor som tidigare inte haft en koppling förs samman. Redan 

under inledningsarbetet med kulturplanen i länet har exempelvis länets institutionschefer 

upptäckt sådana vinster och nya samarbeten har uppstått.  

 

Lärande utvärdering i länets samverkansprocess 

Om vi ser närmare på arbetet med det aktuella länets kulturplan skulle utvärderingar på ett 

naturligt sätt kunna ingå i det kretslopp som håller på att byggas upp inom 

samverkansmodellen och som ska utgöra en slags grund i det fortsatta dialogarbetet. Den 

årliga cykeln beskrivs på följande sätt i den kulturplan som finns på remiss juni-augusti 2011: 

 

• Skapande av forum för dialog mellan ledande politiker och det fria professionella 

kulturlivet 

• Kunskapsseminarium om kultur och kulturpolitik  

• Samråd med kulturlivet och föreningslivet om kulturplanen – Det samlade 

kulturlivet i länet möts årligen för att diskutera uppföljning av kulturplanen och 

utbyte av nya idéer. Alla åldersgrupper ska vara representerade i dialogen. 

• Regionalt utvecklingsforum arrangeras av regionförbundet årligen för alla som är 

engagerade i regionens framtidsfrågor. 

• Presidiekonferenser - Gemensamma möten mellan nämnden för tillväxt kultur och 

bildning och kommunernas kulturpolitiker. Cirka två gånger per år. 

• Nätverket för kommunala kulturchefer och institutionschefer – möts cirka fyra 

gånger per år för samråd kring viktiga gemensamma frågor. Nätverkets uppdrag 

och roll kommer att förtydligas och stärkas genom samverkansmodellen. 
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• Regelbundna samråd med civilsamhället – Formerna utgår från nya spelregler 

mellan landstinget och idéburna organisationer. 

• Tidsbegränsade arbetsgrupper kopplade till kulturplanens utvecklingsområden 

bildas under planperioden. 

 

Genom att använda sig av relevanta utvärderingar som ett naturligt underlag till de 

diskussioner som förs inom modellen är risken mindre att diskussioner fastnar i tyckanden 

och antaganden om hur kulturlivet ser ut, som inte överensstämmer med verkligenheten. 

Förhoppningsvis innebär den kunskapsplattform som därmed skapas bättre beslut såväl på 

politisk nivå som på institutionell nivå. 

 

Svårigheter i lärande utvärdering 

Det är samtidigt så att vissa av de utvärderingar som genomförs kan komma att bli 

kontroversiella eller hotande för vissa verksamheter/projekt/politiker etc. Med andra ord 

kommer inte samtliga att alltid motta utvärderingsresultat med öppna armar. Dialogerna som 

uppstår utifrån utvärderingsresultat (eller dialoger omkring andra frågor) behöver därför inte 

leda till att samsyn skapas. I värsta fall kan istället motsättningar stärkas. Detta kan i sin tur 

försvåra möjligheten att genomföra undersökningar (motstånd att delta som uppgiftslämnare) 

såväl som fortsatta dialogmöten. Modellen och användandet av utvärderingar ger möjlighet 

till ökad kunskap och en gemensam kunskapsplattform, men är ingen garant för det, hur stor 

vikt som än läggs vid spridning av resultat och dialoger. Ytterligare ett hinder för användning 

av utvärderingar på det sätt som föreslås ovan, kan vara att undersökningar aldrig genomförs 

på grund av resursbrist eller på grund av strategiska beslut av exempelvis politiker eller andra. 

 

Landstingets roll som utvärderare 

Det är landstinget som skriver kulturplanen och driver samverkan i samverkansmodellen och 

landstinget som ska utvärdera. Landstinget ska föra vidare uppföljnings- och 

utvärderingsresultat till staten12. Å ena sidan är landstinget en intern utredare, eftersom 

landstinget både skapar kulturplanen och ska utvärdera densamma. Å andra sidan är en stor 

del av den verksamhet som ska utvärderas extern. Men landstinget har trots allt varit med och 

skapat politiskt styrande dokument och gett förslag om den statliga finansieringen, samt inte 

sällan också själv bidragit med finansiering till de aktuella verksamheterna. Nackdelen som 

                                                 
12 Till skillnad mot den egenrapportering som tidigare förekom. 
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finns med interna utredare och jävighet kvarstår därför delvis och inom Lärande utvärdering 

förordas att utvärderaren ska vara extern. I några län har externa följeforskare anlitats under 

det första året i samverkansmodellen. I det stora hela är det dock troligt att en stor del av 

utvärderingarna inom modellen kommer att ske med hjälp av regionala utvärderare. 

 

För att gå vidare med vilken roll som landstinget bör inta som utvärderare handlar det i hög 

grad om att skapa förtroende och samsyn kring vikten och styrkan med att bygga en 

kunskapsplattform grundad på genomförda utvärderingar snarare än antaganden. Likaså är det 

viktigt att stimulera en vilja att vara med i det arbetet och att se dess fördelar, även om det 

ibland kan leda till mindre bekväma resultat för den egna verksamheten.  

 

Ett viktigt steg handlar om att föra ut resultatet till relevanta grupper på ett sätt som passar 

respektive grupp, så att budskapet når fram och leder till fortsatta diskussioner. Med andra ord 

måste resultatet dels presenteras intresseväckande och dels presenteras på ett sätt så att det 

leder till fortsatt dialog. Det kan innebära mycket olika saker beroende av sammanhang, från 

längre rapporter, ppt-presentationer och pressmeddelanden till gruppdiskussioner med enstaka 

frågor.  

 

Horisontella kriterier i länets kulturplan och hur de kan utvärderas 

Att utvärdera horisontella kriterier är viktigt i den följeforskning som rekommenderas för 

ESF-projekt då dessa perspektiv ska tas hänsyn till inom projekten. Genus, hållbar utveckling 

(miljömässigt, ekonomiskt, socialt) och mångfald (ålder, etnicitet, sexuell läggning, 

funktionshinder) är de kriterier som oftast anges. I vissa projekt finns även andra horisontella 

kriterier såsom exempelvis folkhälsa. Även inom regionala kulturplaner (och regional och 

nationell kulturpolitik) är horisontella kriterier, eller genomsyrandeperspektiv som de kallas 

där, centrala.  

 

I länets regionala kulturplan ingår samma genomsyrande perspektiv som de som ovan anges 

kopplat till ESF-utvärderingar. Om vi ser närmare på de prioriteringar som finns i länets 

kulturplan framgår att hela 31 av 67 specificerade prioriteringar handlar om horisontella 

kriterier. Liksom är fallet inom ESF-projekt finns en risk att horisontella kriterier blir något 

påklistrat som läggs till i efterhand i kulturverksamheter och kulturprojekt, med syfte att 

uppfylla politiska nationella och regionala mål och ge en finansiering. De genomsyrande 

perspektiven genomsyrar därmed inte verksamheterna som det är tänkt. Samtidigt är det med 
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tanke på kulturplanens stora andel prioriteringar som berör horisontella kriterier tydligt att 

områdena åtminstone tillfälligtvis uppmärksammas.  

 

Hur ska då horisontella kriterier utvärderas. Niklasson (2011) lyfter fram flera viktiga frågor 

att tänka på vid utvärderingar av ESF-projekt när det gäller horisontella kriterier. I en 

översättning till de kulturverksamheter/kulturprojekt som är aktuella inom 

samverkansmodellen skulle det kunna se ut enligt följande när det handlar om frågor som rör 

mångfald såsom exempelvis genus: 

 

• Vilka mätbara mål avseende det horisontella kriteriet finns? 

• Vilka aktiviteter planeras med koppling till det horisontella kriteriet? 

• På vilket sätt förväntas projektet/kulturaktiviteten påverka och ge positiva 

förändringar vad gäller det horisontella kriteriet? 

• Vilka strukturella förändringar avseende horisontella kriterier förväntas projektet 

bidra till?  

• Hur kommer projektet/kulturaktiviteten målgruppen i horisontella kriteriet tillgodo? 

• Hur tas kunskap från gruppen tillvara inom projektet/kulturaktiviteten? 

• Hur ser representation från gruppen kopplat till det horisontella kriteriet 

(exempelvis barn, invandrare, personer med funktionshinder etc.) ut i 

projektet/arbetsgruppen och styrgruppen/ ledningsgruppen inom 

projektet/kulturaktiviteten. 

• Finns det personer med kompetens om det horisontella kriteriet inom 

projektorganisationen/arbetsgruppen eller finns planer på att stärka kompetensen? 

 

När det kommer till hållbar utveckling blir andra frågor centrala såsom: 

• Internt miljöarbete inom kulturverksamheten/kulturprojektet genom att man i 

verksamheten minskar utsläpp, genomför miljöanpassade resor, minskade 

transporter, återanvänder etc. genom att man använder en mer miljöanpassad teknik 

eller utvecklar en sådan. 

• Miljöarbete kopplat till själva det kulturella uttrycket, exempelvis teater som 

handlar om området eller vill väcka till medvetenhet. 

• Hur man kan öka upplevelsevärdet av naturmiljön och kulturmiljön. 
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Viktigt är också, liksom i all utvärdering, att ta ställning till mot vad en jämförelse ska ske 

och huruvida det ska handla om kvalitativa eller kvantitativa kriterier, eller både och. 

Exempel på mot vad en utvärdering kan göras är: 

• Egna prestationer över tid (Att exempelvis jämföra länsmuseets arbete med 

funktionshinder idag jämfört med för tio år sedan) 

• Andra liknande fall – benchmarking (Att exempelvis jämföra med länsmuseets 

arbete med andra liknande museer.) 

• Uppställda mål (från verksamheten, staten/regionen/andra myndigheter, 

professionen eller allmänna uppfattningar. Ett exempel skulle kunna vara huruvida 

man uppnår 40/6013 när det gäller anställda inom verksamheten.) 

 

Ovanstående är exempel på vad som kan beaktas vid utvärdering kopplat till horisontella 

kriterier, ett område som är särskilt relevant för den regionala kulturplanen (och även den 

nationella och regionala kulturpolitiken).  

 

Sammanfattande diskussion 
Min frågeställning om Lärande utvärdering skulle kunna användas i arbetet med att utvärdera 

Örebro läns regionala kulturplan upplever jag kan besvaras jakande. Det finns så pass mycket 

inom samverkansmodellen och hur arbetet är tänkt att bedrivas inom denna som 

överensstämmer med lärande utvärdering, att det är svårt att tänka sig en bättre lämpad 

modell. Till skillnad mot vad som ofta är fallet i utvärderingssammanhang stödjer 

samverkansmodellens arbetssätt att utvärderingar används på det sätt som föreskrivs inom 

lärande utvärdering. Intressant att konstatera är också att horisontella kriterier, på ett liknande 

sätt som vid utvärderingar av EU-projekt, kommer att spela en central roll i 

utvärderingsarbetet.  

 

Även om Lärande utvärdering således passar väl in i samverkansmodellen finns det också 

svårigheter att ta hänsyn till. En central utmaning handlar om att se till att utvärderingar 

används på ett sätt som skapar samsyn, utveckling och en äkta dialog mellan olika 

grupperingar inom samverkansmodellen och att ställningskrig undviks. Detta kräver förutom 

lyhördhet när det gäller spridning och användning av undersökningsresultat öppenhet, 

prestigelöshet och en vilja till utveckling, av de parter som ingår i samverkansmodellen. Att 

                                                 
13 40/60 innebär att målet är att uppnå en fördelning där som minst 40 procent eller som mest 60 procent inom 
verksamheten/befattningen/utbildningen etc. har ett visst kön. Med andra ord innebär det en relativt jämn könsfördelning. 
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förmedla vikten av en gemensam kunskapsplattform och de fördelar den för med sig för 

kulturlivet, är i sammanhanget centralt. En viss komplikation innebär det förstås att 

landstinget kommer att vara ansvarig för utvärdering av modellen samtidigt som man har varit 

med och fattat beslut om prioriteringar och fördelning av medel. Även om utvärderaren är 

extern i förhållande till flertalet kulturverksamheter som utvärderas finns en möjlig bias att ta 

hänsyn till.  

 

Ytterligare en svårighet handlar om att mäta kultur och riskerna som finns förenat med att 

försöka. Detta är dock inget som är särskilt kopplat till Lärande utvärdering utan ett allmänt 

förekommande problem. Det gäller också problemet att välbehövliga undersökningar kanske 

aldrig genomförs av strategiska skäl eller att resultat inte tas emot av parter som har att förlora 

på resultatet. Möjligen kan det sistnämnda blir mer uppenbart inom samverkansmodellen än i 

många andra sammanhang eftersom en så central del av arbetet handlar om dialog och att 

uppnå en gemensam förståelse. 
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3. Lärande utvärdering i EU-finansierade projekt: Fungerar 
det? 
– Kan lärande utvärdering bidra till förändringar, förbättringar och ökat lärande trots EU-

programmens ofta strikta regler, fastställda mål och indikatorer?  

Anna Garphult 
 
 
 

Inledning 
 
Bakgrund 
EU:s strukturfonder ska öka den ekonomiska och sociala sammanhållningen mellan 

medlemsländer och regioner. Fonderna delfinansierar projekt som ska förbättra för EU:s 

regioner och utsatta grupper i samhället. För programperioden 2007-2013 finns två 

strukturfonder, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden 

(ESF) (EU-upplysningen, 2010).  

 

Projekten inom dessa fonder är av olika karaktär men har gemensamt att de ska bidra till 

utveckling och förändring i samhället. Vilka mål som projekten ska bidra till och hur 

projekten får arbeta styrs till stor del av fondernas rättsakter som är beslutade av 

europaparlamentet och europeiska rådet. EU-kommissionen har tagit fram 

tillämpningsföreskrifter för fonderna och utifrån dessa har nationella regler och rutiner 

utarbetats. I Sverige förvaltas ESF av Svenska ESF-rådet och ERUF av Tillväxtverket. De 

benämns här som ansvariga myndigheter för fonderna. 

 

Strukturfonderna har funnits sedan 1995 och har pågått i olika programperioder. Just nu 

befinner vi oss sedan 2007 i den tredje programperioden och inför denna har kommissionen 

kommit med nya riktlinjer kring hur utvärderingen av programmen ska ske. Utifrån 

erfarenheter i tidigare programperioder har kommissionen lanserat begreppet ”on-going 

evaluation”, så kallad följeforskning eller lärande utvärdering. Erfarenheter från tidigare 

programperioder visar att projekten haft små eller inga effekter på längre sikt. Den 

halvtidsutvärdering som gjordes efter halva förra programperioden kom för sent och hade 

ingen påverkan på genomförandet. Det konstaterades också i utvärderingar som gjordes att det 

behövs mer återföring av resultat och erfarenheter. Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket 
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använder följeforskning/lärande utvärdering vid utvärderingen av fondernas program och 

projekt (Tillväxtverket, 2010). 

 

Då jag själv arbetar med förvaltningen av en EU-fond där lärande utvärdering inte är ett inslag 

i denna programperiod har jag funderat mycket kring de praktiska möjligheterna att använda 

lärande utvärdering och kring huruvida det kan få någon verklig effekt på ett program. Jag har 

stött på många svårigheter när det gäller utvärdering och har varit skeptisk till nyttan med 

utvärdering. Att den lärande utvärderingen skulle innebära några större förändringar hade jag 

svårt att tänka mig. Av den anledningen ville jag ta tillfället att studera och reflektera kring de 

eventuella svårigheter som skulle kunna finnas, just med anledning av fondernas ibland 

komplexa regelverk, med förhoppningen om att förändra min bild av lärande utvärdering.  

 

Syfte 

EU-fonder styrs av ett strikt regelverk och organisationer beviljas stöd till projekt först efter 

att ha beskrivit en detaljerad projektplan, budget och mål som måste bidra till de mål som 

fastställts i fondens program. Därmed kan det finnas risk för att projekten inte har så stor 

möjlighet att ändra projektplaner och budgetar även om en utvärdering skulle visa på ett 

sådant behov. Syftet med denna text är att reflektera kring lärande utvärdering i relation till 

EU-fonders redan beslutade programmål och ofta strikta regelverk som styr hur 

projektverksamhet som stöds genom fonderna får bedrivas. Mycket av litteraturen kring 

ämnet fokuserar på mottagarens vilja att förändras efter utvärderingen men kanske är det 

annat som skapar hinder. Frågan som ställs är därför – Lärande utvärdering i EU-finansierade 

projekt, fungerar det? 

 

Studiens genomförande 

Denna text är till stor del grundad på studier av litteratur, i huvudsak Lärande utvärdering 

genom följeforskning (Svensson, Brulin, Jansson & Sjöberg, 2009), Utvärdering – mer än 

metod (Karlsson, 1999), Utvärdering i politik och förvaltning (Vedung, 2009) samt Indicative 

Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation During the Programming Period (Europeiska 

kommissionen, 2007). Dessa texter har kompletterats med annat material som beskrivs 

utförligt i litteraturförteckningen, avsnitt fyra. Litteraturstudien har kompletterats med en 

intervju med en samordnare vid Svenska ESF-rådet. 
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Disposition 

Nästa avsnitt inleds med en beskrivande del där begreppet lärande utvärdering presenteras 

närmare samt de behov som föranlett den nya ansatsen. Därefter presenteras och diskuteras 

några aspekter som påverkar hur lärande utvärdering kommer till nytta eller stöter på hinder i 

ett EU-finansierat projekt. Kapitlet avslutas med en redogörelse för den genomförda intervjun. 

Texten avslutas i kapitel tre med en diskussion och slutsatser. 

 

Olika aspekter på lärande utvärdering 

Lärande utvärdering 

Utvärderingar kan genomföras av flera skäl. Det kan vara för att få vet hur något kan göras på 

ett bättre sätt eller för att förhindra misstag. De görs också för att ansvariga beslutsfattare ska 

få kunskap om hur de ska styra ett utvecklingsarbete (Svensson & Sjöberg, 2009). Ove 

Karlsson (1999) beskriver att det som utmärker en utvärdering är att någonting värderas på ett 

systematiskt och genomtänkt sätt genom att en viss metod följs. Utvärdering är inte vare sig 

ett entydigt begrepp eller en praktik utan ett omtvistbart koncept. Det finns alltså ingen 

entydig definition av vad en utvärdering är. Det finns dock en minsta gemensam nämnare, 

nämligen att utvärdering innebär att värdera, uttala omdöme och att systematiskt skaffa ett så 

bra underlag som möjligt för denna uppgift. Hur en utvärdering ska göras finns det mängder 

med åsikter om. Över tid har utvärderingar haft olika fokus. På 50- och 60- talet handlade 

utvärdering om att mäta och beskriva utfall. På 70- och 80-talet kom processutvärdering, som 

visade hur resultatet kommit till, vilket skulle ge en kvalitativ bedömning av hur 

verksamheten fungerade. Därefter kom interaktiv utvärdering där tanken är att fler 

intressenter ska få komma till tals (Karlsson, 1999). Många är de som har skrivit om 

utvärdering och exempelvis skriver Evert Vedung (2009) att utvärdering är att noggrant 

bedöma. Att bedöma innebär att fastställa värdet på något.  

 

Vi befinner oss nu i den tredje programperioden med EU:s strukturfonder och kommissionen 

har tagit fram riktlinjer för hur utvärdering ska göras i denna programperiod. I riktlinjerna 

beskrivs övergången från den tidigare ”mid-term”-utvärderingen till ”on-going”, vilket ska 

öka kvaliteten och effektiviteten i stödet från fonderna. I riktlinjerna beskrivs det nya 

tillvägagångssättet för utvärdering som en process bestående av en serie utvärderingar. Det 

ska finnas en koppling mellan utvärdering, övervakning och beslutsfattande. Utvärderingen 

kan fokusera på olika områden, exempelvis relevans, konsekvens, effektivitet och 
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kostnadseffektivitet. Lärande utvärdering (on-going evaluation) ska användas för utvärdering 

på programnivå, men kommissionen uppmuntrar även medlemsstaternas ansvariga 

myndigheter att kräva denna typ av utvärdering av större projekt (Europeiska kommissionen, 

2007).  

 

Kommissionen har också fokus på att mäta indikatorer på olika nivåer, på kort och lång sikt, 

för att se vilka effekter som uppnås och överlever efter att EU-finansieringen upphört 

(Vedung, 2009). Att mäta indikatorer är ingenting nytt i denna programperiod och används för 

att mäta om projekten och programmen uppnått uppsatta mål.  

 

Utvärderingar som gjorts i Sverige av tidigare strukturfondsprogram har visat på svårigheter i 

att göra rättvisande ex post effektutvärdering. Den nya ansatsen on-going evaluation, på 

svenska följeforskning, och processtödjande eller lärande utvärdering, har därför fått stort 

genomslag i de svenska programmen och ansatsen används på programmen, men även på 

projektnivå. För projekten innebär lärande utvärdering att de ska följa upp mot uppsatta mål 

och skapa förutsättningar för att mäta effekter på såväl regional som övergripande nivå. 

Uppgiften för den processtödjande utvärderingen och följeforskningen är att kontinuerligt 

undersöka hur programmen strävar mot sina mål och ange vad som kan förbättras. Resultaten 

ska undan för undan återföras till ledningen för respektive program och de större projekten. 

Utgångspunkten är att samtliga insatser och projekt i programmen ska åstadkomma någon 

form av förändring eller utveckling som undan för undan leder mot ett framgångsrikt 

genomförande. Målet med processutvärderingen är att skapa förutsättningar för ett 

kontinuerligt lärande i projekten och regionerna genom att erfarenheter och kunskaper 

förmedlas och sprids till de aktörer som deltar i genomförandet av strukturfonderna. Denna 

utvärdering kompletteras med uppföljning i form av indikatorer vilket skapar trygghet för 

ledning och uppdragsgivare. Alla större projekt inom strukturfonderna bör använda lärande 

utvärdering (Brulin & Jansson, 2009).  

 

Svenska ESF-rådet har valt att använda begreppet lärande utvärdering på den här typen av 

utvärdering som de uppmuntrar sina projekt att göra och som de själva använder på sina 

program. Tillväxtverket pratar istället om följeforskning och därför används dessa begrepp 

synonymt. Här används företrädesvis Svenska ESF-rådets definition. 
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Svenska ESF-rådet har för ESF tagit fram en handledning för utvärdering. Där står att lärande 

utvärdering inte kan göras i slutet av projektet. Den ska komma in tidigt och följa hela 

processen i ett projekt. Projektets resultat och måluppfyllelse ska också ingå i utvärderingen. 

Utöver att studera måluppfyllelse och process ska utvärderingen vara lärande. Det bygger på 

delaktighet från projektorganisationen i planering och analys. Lärandet sker genom att det 

som synliggörs under utvärderingen återkopplas till projektet. Projektet ska kunna ta ställning 

till hur processen utvecklas och om det finns förutsättningar att uppnå mål och syfte. Om inte, 

måste åtgärder planeras. En förutsättning för att lärande utvärdering ska fungera är att 

organisationen som projektet verkar i fungerar som en lärande miljö med dialog, delaktighet 

och kritisk reflektion (Svenska ESF-rådet, 2010).  

 

Per-Erik Ellström (2009) skriver om användningen och nyttan av utvärderingar ur ett 

lärandeperspektiv. Utvärderingar skrivs för att ge en bedömning av värdet av en aktivitet. I 

linje med det synsättet tas det ofta för givet att resultaten av utvärderingen kommer till faktisk 

användning och nytta när det gäller att förbättra ett pågående program eller att fatta beslut om 

programmet ska fortsätta som tidigare, utvecklas eller kanske avslutas. Ofta används inte 

utvärderingar på det sättet och det kan finnas flera skäl till det, till exempel att projektets 

aktörer inte uppfattar resultaten som relevanta eller att utvärderingen kommer för sent. 

Allmänt sett kan graden av kunskapsanvändning påverkas av hur utvärderingen utformas.  

Forskare och utvärderare har länge argumenterat för olika former av samverkan mellan 

utvärderaren och de som är intressenter i utvärderingen. Flera olika begrepp har använts för 

att beskriva denna kunskapsbildning. Lärande utvärdering kan ses som en av medlemmarna i 

denna begreppsfamilj. Lärande utvärdering liknar interaktiv forskning som utvecklats av 

forskare vid Helix VINN Excellence Centre vid Linköpings universitet. Interaktiv forskning 

är en utvärdering som ska utveckla vetenskapligt hållbar kunskap om det projekt eller 

program som utvärderas, till exempel kunskap om samband mellan programaktiviteter och 

resultat och effekter av dessa aktiviteter, att ge underlag för förbättringsåtgärder, att bidra till 

individuellt lärande i form av nya kunskaper, begrepp och perspektiv hos dem som direkt 

berörs av utvärderingen samt till ett organisatoriskt lärande, till exempel i form av förbättrade 

rutiner för verksamhetsutveckling och slutligen att ge underlag för offentlig debatt, 

opinionsbildning och lärande vad gäller den verksamhet, det projekt eller program som 

utvärderas (Ellström, 2009). 
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Detta beskrivs också av Karin Sjöberg, Göran Brulin och Lennart Svensson (2009) som 

konstaterar att en lärande utvärdering inte är en metod utan en ansats eller perspektiv, ett sätt 

att förhålla sig till utvärdering. Kännetecken för lärande utvärdering är att den: 

• är processbaserad och sker löpande, 

• kommer in tidigt i ett program- respektive projektgenomförande, 

• kräver en närhet till deltagarna, 

• ska vara till omedelbar nytta för olika berörda, 

• förutsätter en kontinuerlig återkoppling, som kan ske med olika ambitionsnivåer 

• bidrar med underlag för ett utvecklingsinriktat lärande och gemensam 

kunskapsbildning 

• studerar måluppfyllelse, men är medveten om att målen kan förändras över tid, 

• bidrar till allmän debatt och ger en generell kunskapsbildning. (Sjöberg, Brulin & 

Svensson, 2009) 

 

Tillväxtverkets text om nyttan med följeforskning (2010) beskriver att den viktigaste 

uppgiften för utvärderingen är att bidra till att projektet och programmet bättre styr mot sina 

mål. En annan uppgift är att skapa offentlig debatt och lärande kring 

strukturfondsprogrammen. Det uppföljnings- och indikatorsystem som används inom 

strukturfonderna fokuserar ytterst på att redovisa effekter av strukturfondernas insatser. 

Genom att redovisa effekter skapas förutsättningar för kontinuerligt lärande. Med lärande som 

grund kan nya och förbättrade insatser göras (Tillväxtverket, 2010).  

 

Lärande och reflektion lyfts allt oftare fram som avgörande för att projektresultat ska överleva 

i den ordinarie verksamheten. Ett utvecklingsarbete som bygger på återkoppling antas fungera 

bäst i sociala sammanhang där människors deltagande skapar förutsättningar för 

utvecklingsarbetets framgång och genomslagskraft (Svensson & Sjöberg, 2009). 

 

Viktigast i den lärande utvärderingen är alltså fokus på lärande. Att resultaten av 

utvärderingen tas till vara och att de personer som är involverade i projektet som deltagare 

eller målgrupp lär sig längs vägen.  
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Programlogik 

Programlogik är ett viktigt begrepp inom utvärdering då det erbjuder ett verktyg för att 

tydliggöra huvuddragen i en verksamhet. Programlogiken ska beskriva resurser och aktiviteter 

såväl som vilka resultat och effekter som programmet, eller projektet, förväntas åstadkomma. 

Programlogiken beskriver sambandet mellan aktiviteter, resultat och effekter. Den tydliggör 

programmets påverkan i förhållande till dess omgivning (Ehneström & Molander, 2009).  

 

Kommunikationen mellan aktörerna i programmet kan underlättas om det finns en 

programlogik med tydliga steg och samband. Med hjälp av logiken blir det lättare för 

deltagarna att berätta vad de vill åstadkomma och hur det ska gå till. Ofta fastnar projekt i 

aktiviteterna och det kan vara svårt för exempelvis en projektledare att lyfta blicken och 

reflektera över det som görs och vad det ska leda till. Om det inte finns en tydlig 

programlogik kan aktiviteterna i sig ibland ses som mål. Programlogiken är också en bra hjälp 

för att utarbeta uppföljningsbara mål. Samtidigt är det bara ett bra verktyg om projektet inser 

att programlogiken inte kan återspegla allt som händer i projektet. Det krävs att 

projektledningen är redo att revidera både programlogiken och målen allteftersom 

verksamheten utvecklas. Ett sådant lärande synsätt gör det lättare för genomförarna att lyfta 

blicken från vardagen för att reflektera över om det som görs i projektet verkligen leder till de 

uppsatta målen (Ehneström & Molander, 2009).  

 

Programlogiken har olika benämningar och kallas av Vedung (2009) för interventionsteori. 

Interventionsteorin beskriver hur genomförandeförloppet avses fungera och ge resultat. Den 

beskriver inte det verkliga utfallet utan hur genomförandet avses fungera. Utvärderarens 

uppgift är att tolka och ordna en oförädlad interventionsteori och använda den som hjälpmedel 

i sin utvärdering (Vedung, 2009).  

 

För att koppla ihop tanken om programlogik eller interventionsteori med den lärande 

utvärderingen dras en parallell till utvärderarens uppgift i ett strukturfondsprojekt. 

Utvärderarens uppgift är att med hjälp av uppföljnings- och indikatorsystemet undersöka hur 

projekten lever upp till programmens mål och att ange vad som kan förbättras. Dessa resultat 

ska kontinuerligt återföras till projektets ledning. Med hjälp av indikatorerna ska insatta 

resurser, aktiviteter, resultat och effekter kopplas samman (Tillväxtverket, 2010).  
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Programlogiken kan i det här sammanhanget ses mer som en projektlogik och behöver alltså 

inte bara bestå av en programlogik för EU-fondens program. Men, det är också viktigt för 

projekten att inte frångå den logik som finns beskriven i fondens program. Alla EU-fonder har 

ett eller flera program som beskriver vilka mål som projekten ska bidra till på övergripande 

nivå. Projekten kan således bygga upp en egen logik, själva eller med hjälp av en utvärderare, 

men kan inte frångå de övergripande programmålen och den logik som finns i fondens 

program gällande resurser, åtgärder med mera. Andra begränsningar ligger i vilka resurser 

som får användas och vilka aktiviteter som får genomföras enligt fondens regelverk. 

 

Som Vedung beskriver interventionsteorin låter det som att den ska skapas av utvärderaren 

som ska använda den för att förklara hur aktiviteter kan leda till resultat. I EU-finansierade 

projekt blir det mer komplicerat dels av den anledning av det delvis finns en förutbestämd 

programlogik, dels att utvärderaren beroende på när han eller hon kommer in i processen, 

kanske inte kan påverka projektets logik. Projektet kan skapa en egen programlogik utifrån 

sina egna mål, men detta görs ofta redan i och med ansökan till den ansvariga myndigheten.  

 

Christina Ehneström och Gudrun Molander (2009) menar att projektledningen måste vara 

beredd att ändra programlogiken om den inte visar sig fungera. En utvärdering kan vara ett 

tillfälle när programlogiken bör omprövas.  

 

Detta kan bli problematiskt om projektplanen står fast och redan är tydligt beskriven i beslutet 

om stöd från fonden. En ny inriktning på projektet måste godkännas av den ansvariga 

myndigheten och den får inte avvika från fondens program. Projektet måste också fortsätta 

mäta de indikatorer som är fastställda för programmet och som mäts på nationell nivå.  

 

Horisontella kriterier 

Ett viktigt inslag i strukturfondernas program är de horisontella kriterierna som ska beaktas i 

projekten. Horisontella kriterier är mångfald, integration, jämställdhet och miljö och de 

förväntas ge positiva effekter på programmen. Dessa ska beaktas av utvärderaren som ska 

kontrollera på vilket sätt projekten arbetar med dessa frågor. Om projektet brister i dessa 

frågor ska följeforskaren kunna komma med konkreta råd (Tillväxtverket, 2010).  

 

I vissa projekt kan ett av de horisontella kriterierna vara huvudsyftet med projektet, medan 

andra kriterier ändå ska beaktas. Oavsett om alla kriterier finns med i projektets syfte så ska 
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projektet beakta alla kriterierna, vilket är en förutsättning för att få EU-stödet (Tillväxtverket 

2011).  

 

Detta skulle kunna problematisera uppdraget för utvärderaren som ska ge projektet råd i hur 

det bäst styr mot uppsatta mål. Ibland kan olika mål inom projektet kräva olika typer av 

insatser och en insats som bidrar till ett mål kan få motsatt effekt på ett annat mål.  

 

Att bli utvärderad 

De riktlinjer som kommissionen tagit fram gällande lärande utvärdering i denna 

programperiod handlar främst om den lärande utvärdering som görs på programnivå av 

ansvarig myndighet och inte den utvärdering som görs av individuella projekt. Från de 

rekommendationer som kommissionen ger kan ändå dras paralleller till projektens 

utvärderingar. Bland annat rekommenderas att en utvärderingsplan tas fram och att någon 

form av styrgrupp eller övervakningskommitté knyts till utvärderingen. Den lärande 

utvärderingen ställer stora krav på ansvarig myndighet, exempelvis att det krävs 

utvärderingskompetens inom myndigheten (Europeiska kommissionen, 2007). Dessa 

rekommendationer gäller inte enskilda projekt men kan ändå vara en bra utgångspunkt även 

för stora projekt som har en utvärderare knuten till sig under en längre period. Kanske behövs 

ingen särskild grupp för övervakande av just utvärderingen, men det krävs en styrgrupp för 

projektet som är villig att lyssna på utvärderaren, ta till sig resultaten av utvärderingar och att 

sprida kunskapen vidare till andra berörda.  

 

Ellström ställer sig frågan: hur kan en utvärdering göras till drivkraft för individuellt och 

organisatoriskt lärande? En förutsättning är att skapa ett forum för återkoppling och 

gemensam analys av utvärderingsresultaten där utvärderarna och de som direkt berörs av 

utvärderingen kan mötas. Detta kan ske i återkommande seminarier för analys och lärande. 

Seminarierna bör utformas så att de skapar möjligheter till ett gemensamt utvecklingsinriktat 

lärande såväl för utvärderarna som för användarna av utvärderingen. Utvärdering leder inte 

automatiskt till avsedd kunskapsanvändning utan det krävs att utvärderingen utformas som en 

lärandeaktivitet. Detta kräver i sin tur att projektet och utvärderaren beaktar olika kontextuella 

faktorer så som vanans makt, att organisationen har en kultur som främjar lärande och 

utveckling samt att det finns ett ledningsstöd. Ledningsstödet innefattar projektledaren som 

måste kunna följa upp fattade beslut, strukturera upp diskussioner, förmedla information till 

ledningen och driva på arbetet när det stannar av (Ellström, 2009).  
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Ett problem med utvärderingar är många gånger att de beslutsfattare som beställer dem inte 

använder dem. Avgörande beslut fattas ofta innan beställda utvärderingar avslutats. Ofta 

bidrar den med viss kunskap men omsätts sällan i beslut och förändringar. Det finns olika 

strategier för att öka användningen, bland annat spridningsstrategin som handlar om att 

effektivisera kommunikationen från utvärdering till användare. Det finns flera metoder för 

detta och rapporteringsmetoden bygger på att utvärderaren inte bara skriver en rapport och 

sedan försvinner utan att han eller hon ska informera berörda före, under och efter pågående 

utvärdering (Vedung, 2009).  

 

En viktig fråga för det projekt som knyter en utvärderare till sig är att fundera kring för vem 

utvärderingen görs. Förr var utvärdering endast till för beslutsfattarna men frågan är idag mer 

komplicerad då utvecklingen går mot att fler intressenter ska ges möjlighet att delta i 

utvärderingen. Intressenterna i ett projekt kan vara många och omfatta den egna 

organisationen såväl som externa grupper (Karlsson, 1999).   

 

Utgångspunkten ska självfallet vara att eftersträva en hög användningsgrad. Utvärderingar 

kan användas på olika sätt, till exempel genom att omsättas i direkta handlingar eller att 

påverka människors sätt att tänka och se på saker. En utvärdering kan påverka individen eller 

en organisation och då kommer användningen till uttryck på en mer strukturell nivå. En annan 

typ av tillämpning är att betona interaktiv användning, där utvärderingen får funktionen av en 

sökprocess med olika aktörer inblandade. Genom mängden deltagare och infallsvinklar 

används utvärderingen för att få problemet allsidigt belyst. Som konstaterats tidigare finns 

ofta brister i användningen. Det kan bero på brister i själva utvärderingen, på brister i 

kommunikationen eller brister hos användaren. Problem i kommunikationen kan bero på att 

utvärderingen kommer för sent. Brister hos användaren kan bero på bristande kunskaper, 

motivation eller resurser. Det finns olika sätt att öka användningen och motverka bristerna, till 

exempel genom att betona en ökad kommunikation och interaktion med berörda intressenter 

(Karlsson, 1999). 

 

I denna text diskuteras inte utvärderaren roll i någon större utsträckning då fokus ligger på den 

som blir utvärderad och möjligheterna till att nyttja lärande utvärdering i EU-finansierade 

projekt. En viktig aspekt för den som blir utvärderad är ändå att kunna kontrollera vilken roll 
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utvärderaren tar. Viktiga egenskaper för utvärderaren är att han eller hon har kompetens att se 

på projekt med andra ögon och kan framföra kritiska frågor (Svenska ESF-rådet, 2010). 

 

I en lärande utvärdering då utvärderaren löpande ska komma med förslag och råd finns alltid 

risk att utvärderaren får för mycket att säga till om. Det är projektet som ska äga 

utvärderingens resultat och som bestämmer hur resultaten ska användas och omsättas i beslut. 

Utvärderaren ska vara en extern part som bidrar med kunskap till projektledaren, styrgruppen 

och andra deltagare. Det är projektägaren, den som blir utvärderad, som äger utvärderingens 

resultat och som måste ta ansvar för att resultaten används och återförs till projektet. 

Samtidigt måste projektägaren som beviljats EU-finansiering bevaka att projektet styr mot 

fondens mål, att fondens regelverk efterlevs och att eventuella förändringar kommuniceras 

med den ansvariga myndigheten för fonden.  

 

Spridning av resultat 

Som tidigare konstaterats ligger fokus i den lärande utvärderingen på just lärande. 

Utvärderingen görs för att bidra till lärande och en del i att skapa lärande för så många som 

möjligt är att dela med sig av sin kunskap. Därmed är spridningen av utvärderingsresultat en 

väsentlig del i den lärande utvärderingen. 

 

Ansvaret för återföring av resultat vilar på projekten och programföreträdare. Ambitionen är 

att främja offentlig debatt och skapa ett intresse för strukturfonderna (Tillväxtverket, 2010). 

 

Karlsson (1999) poängterar att kunskap och information inte är samma sak utan har olika 

syften. Det är inte säkert att vi tar till oss all information som ges till oss, men om 

informationen bearbetas kan den bli till kunskap. Karlsson menar också att olika typer av 

utvärdering skapar olika typer av kunskap (Karlsson, 1999).  

 

I kommissionens riktlinjer framgår att partnerskap är viktigt för att planera och genomföra 

utvärdering och det skapar en grund för lärande, öppenhet och transparens genom hela 

processen (Europeiska kommissionen, 2007).  Kommissionen tänker kanske främst på 

ansvarig myndighet men samma princip bör vara viktig i projektutvärdering. När det gäller 

transparens skriver kommissionen också att utvärderingsrapporter ska publiceras på Internet.  
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I den avslutande fasen av ett projekt ligger fokus på påverkans- och spridningsaktiviteter. 

Detta avgör i många fall om arbetet leder till långsiktiga effekter. I partnerskap ingår ibland 

organisationer som är en del av de strukturer som projektet ska påverka. Viljan till kritisk 

granskning och förändring i den egna verksamheten är en viktig förutsättning för arbetet. 

Partnerskap är ett speciellt sätt att organisera sig och skiljer sig från projekt, men många 

projekt tar formen av partnerskap. För att partnerskapet ska leda till långsiktiga förändringar 

är det viktigt att ta tillvara förmågan hos parters att lära tillsammans och av varandra och att 

parterna för in dessa lärdomar i de egna organisationerna. Partnerskap ser olika ut inom olika 

program och därför kan spridning se olika ut. Inom Equal-programmet, EU:s största 

mångfaldssatsning någonsin, var det ett krav att arbetet skulle ske i form av 

utvecklingspartnerskap. Syftet med partnerskapen var att åstadkomma strukturpåverkan och 

därmed inte bara marknadsföra sina resultat. En viktig grund för spridnings- och 

påverkansarbetet är att enas om vad som ska spridas, vem som ska påverkas och varför 

(Andersson, Svensson, Wistus & Åberg, 2005).   

 

Genom partnerskap kan således projektet påverka många även om ingen spridning görs 

utanför de deltagande organisationerna. I andra projekt med en eller få organisationer 

inblandade är det viktigare att kunskap sprids även utanför de organisationer som deltar i 

projektet.  

 

I strukturfonderna är kopplingen till näringslivet viktig för att generera resultat i termer av 

innovationer som kan ge nya arbetstillfällen och företag. Fungerande nätverk är centralt 

eftersom de utgör viktiga kanaler för lärande och kunskapsöverföring mellan projekt, 

näringsliv och samhället i övrigt. Det finns olika strategier för lärande, dels inom projekten 

och dels utanför projekten till berörda målgrupper. Resultatspridningen utanför projekten är 

av speciell betydelse för att stärka och utveckla tillväxt och konkurrenskraft i regionen. För en 

del spridningsaktiviteter så som hemsidor, nyhetsbrev och seminarier blir det svårt att få en 

återkoppling på att resultat tas emot och att lärande verkligen sker och där har lärande 

utvärdering en mycket viktig och central roll. För att få till stånd en effektiv 

kunskapsspridning är det viktigt att ha en direkt samverkan med strategiskt utvalda 

näringslivsrepresentanter i styrelser och styrgrupper. Det är viktigt för att uppnå kontinuitet i 

lärandet och för att säkerställa återkoppling (Bergqvist, Arnberg, Eriksson & Ottosson, 2009).  
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Spridningen är viktig därför att inte bara ett fåtal ska lära av utvärderingens resultat. 

Spridningen ska ske till berörda men inom ett EU-program är det också viktigt att kunskapen 

sprids till andra projekt inom programmet och till den ansvariga myndigheten, för att dra 

lärdomar om hur väl programmet fungerar och vad som kan bli bättre.  

 

EU-programmens regelverk 

Då denna text behandlar lärande utvärdering utifrån de eventuella svårigheter som kan uppstå 

till följd av EU-fonders strikta regelverk är det relevant att titta närmare på några av dessa 

regler. Regelverken som styr EU-fonderna kommer från EU, dels beslutet om inrättande av 

fonden som beslutas av rådet och parlamentet, dels kommissionens beslut om 

tillämpningsföreskrifter. Utifrån dessa kan de ansvariga myndigheterna i respektive 

medlemsstat besluta om egna nationella regler som projekten måste hålla sig till. Regelverket 

bestämmer vad projekten får bedriva för verksamhet, inom vilka områden deras mål ska ligga, 

vilken typ av kostnader som projekten får ha och hur de ska rapportera och sprida 

information.  

 

Socialfondens fleråriga program beskriver vad fondens pengar ska användas till och 

innehåller en rad kvantifierade mål om till exempel hur många projekt som ska genomföras, 

hur många personer som ska få kompetensutveckling och så vidare (Svenska ESF-rådet).  

 

Projekt som söker stöd från Socialfonden ska beskriva sitt projekt i termer av resurser, 

aktiviteter, mål, målgrupp med mera i sin ansökan till Svenska ESF-rådet. Efter beslut om 

stöd är det den här planen som gäller för projektet.  

 

Svenska ESF-rådet har på sin hemsida de regler som styr fonden och bland annat beskrivs 

detta i en ekonomihandledning. Där står bland mycket annat att projekten som fått beslut om 

medfinansiering från fonden måste meddela förändringar i projektets budget eller projektplan 

till Svenska ESF-rådet som också måste godkänna förändringen innan den kan träda i kraft 

(Svenska ESF-rådet, 2009).  

 

Rundqvist och Andersson (2009) skriver om en studie som gjorts inom ERUF där 

förutsättningarna för projekt och program att bättre styra mot sina mål har undersökts. I 

synnerhet målen om integration och mångfald har studerats. I studien studerades 21 

strukturfondsprojekt. Enligt studien framkom att integration och mångfald är eftersatta 
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jämfört med andra horisontella kriterier. Handläggarna vid ansvarig myndighet som 

intervjuades i studien uttryckte att de främst ser sig som garanter för laglighetskontroll och att 

de inte är förändringsagenter på integrationsområdet. Handläggarna upplever också tidsbrist 

vilket gör att de inte kan arbeta tillsammans med projektägarna med att reflektera kring hur 

integrationsperspektivet skulle kunna förbättras. Den korta tiden från ansökan till beslut gör 

att tiden för reflektion minskar. Projektens ansökningar är ofta oklara och det saknas idéer om 

hur projekten ska övergå i ordinarie verksamhet. Indikatorerna är ofta svåra att mäta och har 

tveksamma kopplingar till integration. Kompetensen om integration måste öka, hos 

handläggare och andra. Projektägarna behöver uppmuntran och stöd och goda erfarenheter 

måste spridas. (Rundqvist & Andersson, 2009). 

 

Att det finns ett regelverk kring vilka kostnader som projekten får ha, vilka mål de ska arbeta 

mot och vilka indikatorer de ska mäta behöver inte betyda att detta sätter hinder för projekten 

att bli framgångsrika eller att lärande utvärdering inte skulle kunna fungera. Det har dock gett 

anledning till reflektion och den som en gång arbetat med att handlägga projektansökningar 

till en EU-fond känner lätt igen sig i problematiken som Rundqvist och Andersson belyser. 

Handläggarna har begränsat med tid att hjälpa projekten att reflektera kring mål och 

verksamhet och handläggarna ser sig ofta som kontrollanter vars första syfte är att garantera 

projektens regelefterlevnad. Då kan det bli svårt att också uppmuntra till lärande och därav 

denna fundering kring hur väl den lärande utvärderingen tas om hand i projekten och 

programmen.  

 

Intervju med en samordnare vid Svenska ESF-rådet 

För att få en inblick i hur den lärande utvärderingen fungerar i praktiken och hur den uppfattas 

av programmets handläggare gjordes en intervju med en samordnare vid Svenska ESF-rådet 

(intervju 13 maj 2011). Hon har arbetat med Socialfonden i tre programperioder och har 

därför erfarenhet både av hur det var innan begreppet lärande utvärdering introducerades och 

hur det fungerar med lärande utvärdering i denna programperiod. Hennes erfarenhet är att 

lärande utvärdering har varit en mycket positiv förändring för fondens arbete. I tidigare 

programperioder gjordes ingen utvärdering på detta sätt. I den första perioden som startade 

1995 fanns inget uttalat krav på projekten om lärande utvärdering. Projekten bestämde själva 

och gjorde ofta en ”nollmätning” vid start som sedan jämfördes med slutresultat. Inom 

Socialfonden finns flera programområden och inom vissa fanns krav på utvärdering tidigare, 
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men inte så som det ser ut idag med lärande utvärdering. I förra perioden gjordes en 

utvärdering efter halva perioden och där mättes resultat. Mycket pengar lades ner på 

utvärdering men själva utvärderingen gav ingen effekt på programmets resultat. Hon var inför 

denna period skeptisk till den lärande utvärderingen eftersom den skulle innebära ännu större 

kostnader att genomföra, men hon har nu helt ändrat inställning.  

 

Hon berättade ingående om sin syn på lärande utvärdering. Det viktigaste är att utvärderaren 

är med hela tiden genom projektperioden och att han eller hon helst är med redan i början och 

hjälpa till att sätta upp mål. Utvärderarens viktigaste uppgift är att se sådant som inte 

projektledningen ser. Utvärderaren ska vara oberoende och kan ta rollen som ”djävulens 

advokat”. 

 

Fokus i intervjun var det praktiska i att använda lärande utvärdering i ESF-finansierade 

projekt och om det fungerar i praktiken så bra som det är tänkt, särskilt med tanke på 

regelverket som styr fonderna. Med regelverk menas här att projekten måste hålla sig inom 

ramar för vad som beslutats, inom det svenska ESF-programmet och måste följa regler kring 

stödberättigande kostnader, horisontella kriterier och övriga obligatoriska inslag. I intervjun 

ville jag också få svar på om projektens, och i förlängningen programmets, resultat faktiskt 

blir bättre med hjälp av lärande utvärdering.  

 

Till att börja med har projekten ett program som de måste hålla sig till och utifrån detta 

program har de skrivit sin ansökan om stöd. Där är projektets planerade aktiviteter och mål 

beskrivna. Hon menade att utvärderaren inte i första hand ska ifrågasätta projektets mål, även 

om han eller hon kan titta på om ett projekts mål är relevanta. Målen kan dock inte ändras hur 

som helst. Däremot kan utvärderaren ställa frågor kring om projektet har rätt målgrupp eller 

om projektägaren har fel partners. Utvärderaren ska titta på projektorganisationen och kan 

komma med förslag på förbättringar. Hon har inte varit med om att något projekt ändrat sina 

mål till följd av en utvärdering och hon menar ett en stor anledning till det är att projekten 

inom ESF består av två faser. Först genomförs en mobiliseringsfas då projektet bland annat 

tar fram mål för det fortsatta projektet. Det är bra om utvärderaren kan vara med redan i det 

stadiet. Då kan utvärderaren hjälpa till att strukturera upp mål och göra dem mätbara och att 

rigga projektet. I sex månader får projektet pengar för mobiliseringsfasen och därefter ska en 

avstämningsrapport skickas till Svenska ESF-rådet. Därefter har projektet två år på sig för 

genomförandet.  
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Att tidsplanen måste revideras händer ofta och då stämmer hon av mot projektets beslutade 

budget. Projekten behöver bara meddela Svenska ESF-rådet om det är större förändringar som 

genomförs, inte om en aktivitet bara skjutits lite i tiden. Hon gör en tjänsteanteckning när hon 

pratat med ett projekt och kan meddela i förväg att hon godkänner en viss förändring. Vissa 

projekt kan få nej på sina ansökningar om ändring, till exempel om de tidigare skickat in 

undermåliga rapporter.  

 

Projektledarna är ganska pålästa om regelverket för fonden men det händer att det kommer in 

ändringsansökningar som inte går igenom på grund av att kostnaderna som utvärderaren 

föreslagit inte är stödberättigande, exempelvis investeringar. Om en utvärderare 

rekommenderat en investering får projektägaren ta ställning till om den ändå vill göra 

investeringen, men då ligger det utanför ESF-projektet.  

 

En viktig fråga att få svar på var om projekten är bra på att ta till sig utvärderingars resultat 

och göra förändringar utifrån utvärderarens förslag. Hon sa att från början gjorde projekten 

utvärderingen mest för Svenska ESF-rådets skull, för att det var ett krav, men det har 

förändrats. Projekten börjar förstå att det är för deras egen skull som utvärderingen görs och 

de flesta är väldigt positiva.  

 

För att den lärande utvärderingen verkligen ska leda till ökat lärande krävs att lärandet sprids. 

En risk kan vara att den kunskap som utvärderaren bidrar med endast hamnar hos 

projektledaren och kanske, i bästa fall, hos styrgruppen. Men vad lär sig då de andra som 

deltar i projektet? För att alla deltagare ska lära sig mer, anordnas lärseminarier i många 

projekt. Det är inget krav, men ett väldigt bra sätt att sprida kunskap. Lärseminarierna innebär 

att utvärderaren medverkar vid ett seminarium. Deltagare är till exempel företagen, 

organisationerna och kommunerna som medverkar i eller berörs av projektet. Utvärderaren 

berättar då vad han eller hon kommit fram till och det lägger grunden för en diskussion och 

därmed lärande. Erfarenheterna från lärseminarier är mycket positiva. Detta blir också en 

spridning av vad ESF gör och vad nyttan med fonden är.  

 

Ett annat sätt att skapa lärande är Svenska ESF-rådets projektbank på Internet. Där beskrivs 

alla projekt som beviljats stöd och där läggs alltid den slutliga utvärderingsrapporten från 

projekten upp. Ett annat forum för lärande är ESF-dagarna som anordnas en gång om året och 
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vänder sig till alla som är intresserade. Där kan projekt dela med sig av sina erfarenheter. 

Spridning fungerar också med hjälp av partners. Vissa projekt består av flera deltagande 

organisationer, men förutom dessa deltagare har man ofta partners. Ju fler som är inblandade i 

ett projekt, desto större spridning och större lärande. 

 

Projekten måste i ansökan skriva om de horisontella kriterierna. Ibland gör de horisontella 

kriterierna att olika mål krockar med varandra. Hon tror inte på att alla projekt kan göra allt 

utan ibland är det bättre på att fokusera på att göra en sak bättre, men de ska ändå visa att de 

funderat kring alla kriterierna. 

 

Slutligen är en relevant fråga för den som arbetar med förvaltningen av en fond att få svar på 

om hon använder sig av det hon själv lärt från projektens utvärderingar, när hon granskar nya 

ansökningar. Hon använder sig väldigt mycket av sådana lärdomar. Hon tar med sig 

erfarenheter som projekt dragit och kan ge bättre råd och stöd till nya projekt. Tack vare 

lärande utvärdering så används nu den utvärdering som görs. Den blir till nytta till skillnad 

från i tidigare programperioder.  

 

 

Diskussion och slutsatser 

När jag påbörjade kursen i lärande utvärdering och följeforskning var jag skeptisk till 

möjligheterna att verkligen nyttja denna ansats på EU-finansierade projekt. Den lärande 

utvärderingen är visserligen ett initiativ från kommissionen men riktlinjerna som 

kommissionen tagit fram beskriver hur den ansvariga myndigheten, den som förvaltar fonden 

och beslutar om stöd till projekt, ska förhålla sig till utvärdering och att fondens program ska 

utvärderas med hjälp av lärande utvärdering. Att få projekten att knyta en utvärderare till sig 

som följer projektet genom hela genomförandet tycktes svårare. Dessutom är det ofta som 

kommissionen kommer med riktlinjer som är svåra att genomföra nationellt och få genomslag 

i alla projekt. EU-fonder är styrda av regler, både på EU-nivå och nationellt och av de 

fastställda programmen. Dessutom ska besluten om stöd till projekt grunda sig på en ansökan 

som sedan blir projektets plan som det ska hålla sig till. Efter den intervju som jag gjorde med 

samordnaren på Svenska ESF-rådet har min bild av lärande utvärdering som något 

problematiskt förändrats. Genom studier av kurslitteraturen och genom intervjun har några 
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faktorer som gör att den lärande utvärderingen fungerar bra för EU-finansierade projekt 

identifierats.  

 

I den här textens syfte ligger endast frågan om huruvida lärande utvärdering kan fungera. Att 

det är ett vedertaget angreppssätt som också används i projekt finansierade av ESF och ERUF 

gör i sig att det kanske är uppenbart att det fungerar åtminstone till en viss grad. Dock 

används det för första gången i denna programperiod och erfarenheterna är därför begränsade. 

Jag ansåg det rimligt att ändå fråga mig denna fråga. För att besvara den ville jag belysa olika 

aspekter av begreppet lärande utvärdering för att dels förstå vad det är och dels förstå hur det 

kan fungera i EU-finansierade projekt.  

 

Texten började med en beskrivning av vad lärande utvärdering är och det sammanfattas 

kanske bäst av Sjöberg, Brulin och Svensson som räknade upp olika kännetecken för lärande 

utvärdering, bland annat att den sker löpande, kommer in tidigt i ett projektgenomförande, ska 

vara till omedelbar nytta för olika berörda, förutsätter en kontinuerlig återkoppling, bidrar 

med underlag för ett utvecklingsinriktat lärande och gemensam kunskapsbildning, studerar 

måluppfyllelse, men är medveten om att målen kan förändras över tid och bidrar till allmän 

debatt och ger en generell kunskapsbildning. Det kanske mest tveksamma i den beskrivningen 

är beskrivningen av måluppfyllelse och att målen kan förändras över tid. I ett EU-program är 

det sällan relevant att ändra några övergripande mål, men kanske ska fokus ligga mer på att 

vara beredd på att ändra delmål eller delar av verksamheten för att säkerställa att projektet styr 

både mot sina egna och mot programmets övergripande mål. Detta styrks av den bild som en 

samordnare vid ESF-rådet gav, att målen för ett projekt sällan ändras men att utvärderaren 

kommer med förslag på hur projektet bättre når sina mål. 

 

Programlogiken är viktig ur utvärderingssynpunkt då den kan tydliggöra sambanden mellan 

resurser, aktiviteter, resultat och effekter. En tydlig programlogik kan underlätta 

kommunikationen inom projektet och med berörda utanför projektet. Detta är kanske ett av de 

viktigaste inslagen i EU-programmen då de i sig själva erbjuder en programlogik som gör det 

tydligt vad målen med verksamheten är men också vilka resurser, det vill säga stödet från 

fonden, som finns. Varje projekt som söker stöd från till exempel Svenska ESF-rådet måste 

beskriva sitt projekt utförligt i ansökan. Ansökan blir sedan den plan som ligger till grund för 

projektets genomförande. Den beskrivningen ska, om rätt utformad, även den utgöra lite av en 

programlogik. Utvärderarens jobb blir att tydliggöra programlogiken men den ska redan 
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finnas i ansökan där både resurser som sätts in i projektet och förväntade resultat och effekter 

beskrivs. Det kan vara en anledning till att EU-finansierade projekt faktiskt erbjuder en bra 

grund till att bli utvärderade då projekten är tvingade genom fondens regelverk att tänka till 

kring programlogiken redan innan projektet startar.  

 

Horisontella kriterier är ett inslag som sätter särskild prägel på strukturfondsprojekten. Att alla 

projekt måste beakta kriterierna skulle möjligtvis kunna innebära att olika mål inom olika 

horisontella kriterier göra att vissa projekt spretar åt olika håll, men utvärderarens uppgift blir 

då att hjälpa projektet att styra mot sina mål. Därmed är det ännu viktigare att en utvärderare 

finns med genom projektets hela genomförande.   

 

Ett avsnitt i denna text ägnades åt rubriken ”att bli utvärderad” då det är av väsentlig vikt att 

den som blir utvärderad har rätt inställning till utvärderingen. Den som inte själv förstår 

innebörden av och fördelarna med lärande utvärdering kan ha svårt att ta till sig 

utvärderingens resultat. Som Per-Erik Ellström skriver så leder inte utvärdering automatiskt 

till avsedd kunskapsanvändning utan det krävs att utvärderingen utformas som en 

lärandeaktivitet. Detta kräver i sin tur att projektet och utvärderaren beaktar olika kontextuella 

faktorer så som vanans makt, att organisationen har en kultur som främjar lärande och 

utveckling samt att det finns ett ledningsstöd. En förutsättning för att den lärande 

utvärderingen ska fungera är således att projekten själva inser värdet av utvärderingen och att 

organisationerna tar till sig resultaten samt sprider resultaten till berörda. I det här fallet har 

den ansvariga myndigheten som beviljat projektet stöd möjlighet att påverka projektets 

insikter genom att dels sprida kunskap om värdet av lärande utvärdering, dels ställa krav på 

projekten att de har detta som ett inslag i sin projektplan. Genom att den ansvariga 

myndigheten måste godkänna det projekten gör så kan de också ställa krav som projekten 

måste leva upp till. Som en samordnare vid ESF-rådet berättade så inser de flesta projekten 

numera värdet av lärande utvärdering. 

 

Spridningen är ett viktigt inslag som är avgörande för att utvärderingen ska leda till lärande. 

Här tycks de EU-finansierade projekten också ha nytta av att de ingår i ett större 

sammanhang, ett program som arbetar för att sprida resultat av genomförda åtgärder. Svenska 

ESF-rådet uppmuntrar projekten att nyttja lärseminarier vilket har visat sig ge goda resultat. I 

de program där partnerskap är ett inslag ökar dessutom spridningsmöjligheterna och därmed 

ökar lärandet.  
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EU-finansierade projekt tycks ha väldigt goda förutsättningar att nyttja den lärande 

utvärderingen. Med hjälp av ett styrande program och tydliga mål arbetar projekten för att 

uppnå goda resultat. Med hjälp av en utvärderare som följer projektet från ett tidigt skede till 

avslut och som bidrar till lärande och spridning av kunskap så ökar dels kunskapen om 

programmet, dels om hur projekt bäst leder till resultat. Förutom den spridning som görs inom 

och mellan projekt har även den ansvariga myndigheten stor nytta av att ta del av projektens 

utvärderingar och kan använda resultaten i framtida bedömningar, för att ge råd till nya 

projekt och kanske också som en hjälp vid planingen av nästa programperiod. Att lärandet 

ökat är tydligt och att fondernas regelverk skulle vara en motsatt verkan är fel. Istället 

konstateras att EU-programmen har en stor fördel i att de har tydliga regler. Som finansiär kan 

den ansvariga myndigheten ställa de krav den vill på projekten och kan tvinga fram ett 

tillvägagångssätt som bidrar till lärande och som gör att programmet på sikt kan få större 

effekt. Dessutom gör regelverket och programmen att behovet av stöd från en utvärderare är 

ännu viktigare än i andra projekt. Att arbeta mot rätt mål, att göra det på ett effektivt sätt och 

att göra det enligt fondernas regelverk kräver stor kunskap och där är utvärderaren expertis ett 

viktigt hjälpmedel. Projekten lär sig längs vägen och får bättre resultat som kan spridas till 

andra och ge ännu bättre resultat i framtida projekt. 
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4.  Nytta och användning av lärande utvärdering och 
följeforskning - Programlogik som verktyg för användning 
 

Catharina Hegrelius 
 
 
 

Inledning 
Lärande utvärdering och följeforskning är i dag ett centrala begrepp inom EU: s 

strukturfondsprogram. Denna utvärderingsansats delas av både den Europeiska Socialfonden 

och den Europiska Regionala Utvecklingsfonden och innebär att uppföljning och utvärdering i 

projekt, vilka finansieras av dessa fonder, och program ska stödja detta synsätt. Inom 

Socialfonden används främst begreppet lärande utvärdering och Tillväxtverket använder 

begreppet följeforskning för Regionalfonden (ESF, 2011 och Tillväxtverket, 2010). 

Följeforskningsansatsen kommer av att Kommissionen, inför programperioden 2007-2013, 

lanserade nya riktlinjer och rekommendationer för utvärdering av strukturfondsprogrammen.  

I Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation during the Programming Period 

(Working document No 5, October 2007) lyfter Kommissionen fram on-going evaluation som 

utvärderingsansats, för att stödja ett mer effektivt genomförande av strukturfonds-

programmen. Tanken är att utvärderingarna ska drivas med ett mer flexibelt och behovs-

inriktat perspektiv, med fokus på lärande. 

 

 De nya riktlinjerna tar sitt ursprung i kritik av föregående programperioder, där flera 

utvärderingar upplevdes ha kommit för tidigt och/eller för sent. Utvärderingarna gav också 

ofta ett splittrat och svåröverskådligt intryck av vad som uppnåtts och återföringen av kunskap 

har många gånger ansetts för marginell. Kritik som också förts fram, är att intresset för och 

användning av utvärderingsresultat inte heller varit särskilt stort. (Tillväxtverket, 2010)  

Enligt de nya riktlinjerna är den viktigaste uppgiften för följeforskningen att bidra till att 

projekt och program bättre styr mot sina mål. En annan uppgift är att skapa offentlig debatt 

och lärande kring strukturfondsprogrammen. (Tillväxtverket, 2010). I Sverige används 

vanligen begreppen följeforskning eller processtödjande utvärdering i stället för on-going 

evaluation. Göran Brulin och Sven Jansson (2009) sammanfattar den processtödjande 

utvärderingen och följeforsknings uppgifter i tre punkter: 
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• Projekt- och programlogik 

• Processer  

• Public debate och lärande 

Mot bakgrund av den kritik som först fram mot tidigare utvärderingsansatser inom 

strukturfondsprogrammen och med utgångspunkt från att en utvärdering bör genomföras i 

syfte att användas, hur kan man då arbeta praktiskt med lärande utvärdering och 

följeforskning för att främja användning och nytta av utvärdering och utvärderingsresultat?  

 

Syfte 

Syftet med denna PM är att beskriva och reflektera kring användning och nytta med 

utvärderingar och utvärderingsresultat och hur detta kan främjas med lärande utvärdering och 

följeforskning. Syftet är vidare att beskriva och reflektera kring hur man praktiskt kan gå 

tillväga för att främja användning och nytta med lärande utvärdering och följeforskning. I 

detta avseende är frågeställningen: Kan programlogik användas som verktyg för att öka 

användningen och nyttan med lärandeutvärdering och följeforskning? 

 

Metod 

Denna PM bygger på litteraturstudier, i huvudsak Lärande utvärdering genom följeforskning 

(Svensson, Brulin, Jansson och Sjöberg (Red), 2009), Utvärdering i politik och förvaltning 

(Vedung, 2009), Utvärdering – mer än metod (Karlsson, 1999) och Indicative Guidelines on 

Evaluation Methodes: Evaluation During the Programming Period (Europeiska 

kommissionen, Working Document No 5, April 2007). Andra dokument är Nytta med 

följeforskning, en vägledning för utvärdering av strukturfonderna 2007-2013 (Tillväxtverket, 

rapport 0069, 2010) och Handledning för uppföljning och utvärdering inom 

Socialfondsprojekt (ESF, 2011).  

 

Disposition  

Den inledande delen med bakgrundsbeskrivning, syfte, metod och disposition, följs av en 

sammanfattande beskrivning av kritiken mot bristande användning av utvärdering och 

utvärderingsresultat. Därefter kommer en beskrivande del om teorier kring begreppet 

användning. Efter en kort beskrivning av den nya utvärderingsansatsen i 

strukturfondsprogrammen görs en presentation av lärande och kunskapsanvändning kopplat 

till nytta och användning av utvärderingar. I syfte att praktiskt beskriva, hur man kan gå till 
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väga för att främja nytta och användning av utvärdering och utvärderingsresultat, presenteras 

programlogik som verktyg för utvärdering, följt av en avslutande diskussion kring hur 

programlogik kan användas som verktyg i praktiken för att främja nytta och användning.  

 

Kritiken mot bristande användning av utvärdering och utvärderingsresultat 

I praktiken är det i dag att betrakta som allmänt vedertaget att all utvärdering bör genomföras 

i syfte att användas och komma till praktisk nytta, något som också styrks inom 

forskningslitteraturen (Se t ex. Vedung, 2009 och Karlsson 1999) 

 

Den kritik som riktats mot utvärderingar av strukturfondsprogrammen har bland annat handlat 

om att intresset för utvärderingsresultaten inte varit särskilt stort, att utvärderingar upplevdes 

ha kommit för tidigt och/eller för sent, att de ofta gett ett splittrat och svåröverskådligt intryck 

av vad som uppnåtts, samt att återföringen av kunskap varit för marginell (Tillväxtverket, 

2010).  

 

Det är dock inte bara strukturfondsprogrammen som kritiseras för brister i användning av 

utvärderingar och utvärderingsresultat. Detta är mer att betrakta som ett generellt problem, där 

kritiken bland annat handlar om att utvärderingar nonchaleras, beställare tar inte del av 

rapporter och resultat, information från utvärderingar kommer inte till nytta och utvärderingar 

används som tillhygge i politiska strider (Vedung, 2009). Även Per-Erik Ellström (2009) 

menar att kritiken mot bristande användning, bottnar i att utvärderingar sällan används på det 

sätt som tas för givet i rationella utvärderingsmodeller.  

 

Ove Karlsson (1999) delar in bristande intresse för användning av utvärdering och 

utvärderingsresultat i tre olika kategorier:  

• Brister i utvärdering, dvs. hur den utformas och organiseras  

• Brister i kommunikationen mellan utvärdering och utvärderare 

• Brister hos användaren som individ och system  

När det gäller brister i utvärdering kan handla om flera olika aspekter. Det kan till exempel 

handla om design eller metodval, att utvärderingen inte producerar kunskaper eller håller 

tillräcklig vetenskaplig kvalitet, så att resultaten anses så pass tillförlitliga att de kan 

användas. Vidare kan brister i utvärdering handla om att utvärderaren inte uppfyller uppsatta 

professionella krav. En annan brist handlar om yttre relevans, dvs. att utvärderingsresultaten 
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inte uppfattas som aktuella för den situation och de problem som verksamheten vill hantera. 

(Karlsson, 1999) 

 

Brister i kommunikation mellan utvärdering och användare kan handla dels om hur 

rapportering utformas och resultaten kommuniceras. (Karlsson, 1999) I mångt och mycket är 

dock bister i kommunikation ett pedagogiskt problem, där hänsyn måste tas till dels hur 

rapportering och resultat skrivs samt att de kommer rätt i tiden för att vara aktuella.  

 

Brister hos användarna slutligen, handlar bland annat om bristande kunskaper, bristande 

motivation och bristande förmåga att agera utifrån en utvärdering. Det är också vanligt att 

användaren, om denne också är beställare av utvärderingen, har gjort en felaktig beställning. 

(Karlsson, 1999) 

 

Teorier om begreppet användning av utvärdering och utvärderingsresultat 

Inom litteraturen finns det olika sätt att kategorisera begreppet användning. Enligt Karlsson 

(1999) måste betydelsen av begreppet användning kopplas till vad man lägger för innehåll i 

begreppet och refererar till sju exempel på användningsbegreppet från en forskningsöversikt 

av Michael Nydén. I denna översikt beskrivs användning ut perspektiv som: Instrumentell- 

kontra konceptuell användning. Med instrumentell användning avses något som visar sig i 

direkta handlingar, medan konceptuell användning handlar om hur utvärderingsresultat 

påverkar människors sätt att tänka och se på saker. Tid är också ett perspektiv. Det kan till 

exempel handla om att tillämpningen av utvärderingsresultat ska ske direkt, alternativt att det 

avser mer långsiktiga effekter. Ett annat perspektiv handlar om att alla förslag (eller 

åtminstone ett urval) av utvärderingens förslag och slutsatser ska komma till nytta. Individ 

och organisation är också viktiga ur användarsynpunkt. Individperspektivet avser i vilken 

utsträckning enskilda personer tar till sig utvärderingsresultat eller ej.  

 

Organisationsperspektivet avser användning på en mer strukturell nivå. Interaktiv användning 

är ett perspektiv som handlar om att utvärderingen får funktionen av en sökprocess med olika 

aktörer inblandade. Vidare tas legitimerande användning upp. Med legitimerande användning 

menas att utvärderingsresultat används som argument i beslutsprocesser i exempelvis politiskt 

styrda organisationer. Slutligen tas taktisk funktion upp som ett användarperspektiv. Taktisk 
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funktion avser att man använder utvärderingar och utvärderingsresultat i syfte att vinna tid 

och undgå ansvar. (Karlsson, 1999) 

 

Evert Vedung (2009) menar att utvärdering kan användas på fem olika sätt och talar om 

instrumentell-, upplysande-, legitimerande-, taktiskt- och rituell användning. Hans 

kategorisering av användningsbegreppet presenteras i fem olika modeller:  

Den första modellen som Vedung presenterar, vilken också ska ses som ett ideal är 

ingenjörsmodellen. Denna modell handlar om experimentell utvärdering och innebär att 

användningen av en utvärdering är både avsedd och förutsedd. I denna modell är det centrala 

beslutsfattare som identifierar problem, utformar utvärderingsuppdrag och det är också dessa 

som förväntas nyttja utvärderingens resultat. Ingenjörsmodellen handlar således om 

instrumentell användning, men det är en modell som fått utstå kritik och den förekommer inte 

särskilt ofta i renodlad form. Den andra modellen handlar om upplysande användning och 

med det menas att utvärderingar används i kunskaps- åsikts- och tankearbete, men inte för 

beslutsfattande eller konkret i praktisk handling. Denna modell är vanligare än 

ingenjörsmodellen. I detta sammanhang används också begrepp som konceptuell eller 

begreppslig användning. Nästa modell tar upp legitimerande användning. I denna modell 

används insikter och resultat från utvärderingar för att rättfärdiga, försvara och bekräfta 

övertygelser som redan finns i till exempel en beslutsprocess.  Taktisk användning handlar om 

att utvärderingar används för att undvika beslut. I denna modell tas alltså utvärderingen som 

ursäkt för att inte kunna ta beslut eller vidta åtgärder, så länge som utvärderingen pågår. 

Slutligen tar Vedung upp en modell för rituell användning. Med rituell användning menas att 

man utvärderar för att det är ”modernt” att utvärdera. (Vedung, 2009) 

 

Det som både Karlssons och Vedungs kategoriseringar och modeller av 

användningsbegreppet har gemensamt är, att de beskriver olika typer av användning. Det 

handlar om allt från teoretiska idealmodeller över tänkt användning av utvärderingsresultat, 

som ingenjörsmodellen och instrumentell användning, till mer praktisk användning som 

interaktiv användning. Dessa kategoriseringar och modeller kan naturligtvis användas och 

förekomma var för sig, men lika ofta i olika kombinationer av olika slag.  
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En ny utvärderingsansats i strukturfondsprogrammen 

Inom strukturfondsprogrammen finns det krav på uppföljning och utvärdering på projekt- och 

programnivå. För Socialfonden används begreppet lärande utvärdering och för 

Regionalfonden används begreppet följeforskning, som svar på Kommissionens on-going 

evaluation. (Tillväxtverket, 2010 och ESF, 2011)  

 

Syftet med lärande utvärdering och följeforskning inom strukturfondsprogrammen är lärande i 

program och projekt samt offentlig diskussion. Genom att sprida kunskaper till deltagande 

aktörer i genomförandet av strukturfonderna, ska det gemensamma lärandet stärkas och ett 

mer effektivt projektgenomförande stärkas. Lärande utvärdering och följeforskningen ska leda 

till att kunskaper återförs och bidrar till att förbättra och utveckla den regionala 

tillväxtpolitiken (Tillväxtverket, 2010). De förvaltande myndigheterna har, för Socialfonden 

och Regionalfonden, skapat en struktur för processtödjande följeforskning som ligger väl i 

linje med teorierna om lärande utvärdering.  

 

En lärande utvärdering handlar om att skapa förutsättningar för och inspirera till att resultat 

tas emot och omsätts i praktiken, samtidigt som den bidrar till en utveckling av den 

verksamhet, inom vilken utvärderingen görs (Ellström, 2009). Användningen av en 

utvärdering och dess resultat beror, enligt Ellström (2009) i hög grad på:  

• Kontextuella faktorer 

• Vilken kunskapsanvändning som utvärderare och intressenter stävar efter att uppnå 

• Hur utvärderingen utformas och genomförs 

Utvärderingen leder dock inte per automatik till lärande, till en viss typ av 

kunskapsanvändning eller till användning. För att så ska ske krävs att man medvetet utformar 

och genomför utvärderingen som en lärandeaktivitet och som en del av en strategi för lärande 

och kunskapsanvändning i den verksamhet som utvärderas. (Ellström, 2009) 

 

Lärande och kunskapsanvändning kopplat till användning och nytta av 

utvärderingar 

Lärande är att anse som ett överordnande syfte för all utvärdering. (Se t ex. Vedung, 2009 och 

Karlsson Vestman, 2009) Ellström vidgar användarbegreppet genom att ta upp idén om 

lärande utvärderingar, i syfte att nå ökad användning och nytta. Ellström (2009) utgår från att 

all utvärdering leder fram till någon form av kunskap och att användning av 
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utvärderingsresultat i en organisation inte är en avgränsad händelse i tid och rum, utan är ett 

resultat av individuellt och organisatoriskt lärande över en viss tid.   

Frågan som då uppstår är hur man ska se på begreppet kunskapsanvändning och mer specifikt 

hur man ska förstå användningen av utvärderingsresultat?  

 

Ellström (2009) presenterar fyra perspektiv på kunskapsanvändning. Instrumentell 

kunskapsanvändning avser förbättringsinriktad användning av utvärderingsresultat. Med detta 

menas att resultaten mer eller mindre direkt kan användas som vägledning för att förbättra en 

viss verksamhet eller att direkt användas som underlag för beslut. Konceptuell 

kunskapsanvändning handlar om att utvärderingsresultaten får en indirekt betydelse. 

Utvärderingsresultaten genererar nya begrepp, idéer och perspektiv, vilka kan bli användbara 

verktyg. Ett annat perspektiv är politisk kunskapsanvändning. Här används 

utvärderingsresultaten som argument för en åtgärd som beslutats och genomförs på andra 

grunder, än inom ramen för utvärderingen. Symbolisk kunskapsanvändning, slutligen, handlar 

om att utvärderingsresultaten används för att legitimera en viss verksamhet. (Ellström, 2009) 

Graden av kunskapsanvändning påverkas av hur utvärderingen utformas och organiseras. I 

litteraturen och inom forskningen argumenterar man för olika formera av samverkan och 

gemensam kunskapsbildning mellan utvärderare och intressenter, samt att utvärderingen ska 

främja både individuellt och organisatoriskt lärande. Man har i denna argumentation bland 

annat även använt sig av begrepp som kollaborativ eller participativ utvärdering, alternativt 

deliberativ och demokratisk utvärdering. (Ellström, 2009)  

 

Begreppet lärande utvärdering stämmer väl överens med denna syn på kunskapsanvändning 

och utformning och organisering av utvärdering. En lärande utvärdering kan, enligt Ellström 

(2009), definieras som:  

• En utvärdering med uppgift att utveckla vetenskapligt hållbar kunskap, att ge underlag 

för förbättringsåtgärder, att bidra till individuellt lärande, att ge underlag för offentlig 

debatt och lärande. 

• Utvärderingen genomförs under ett pågående projekt eller program med syfte att 

dokumentera processen och att ge underlag för kontinuerliga förbättringsinsatser 

• Utvärderingen utformas och genomförs i samverkan mellan utvärderare och de som 

berörs av utvärderingen. 
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• Utvärderingen genomförs som en cyklisk process där aktiviteter för insamling och 

analys av data varvas med gemensamma aktiviteter för resultatåterföring, tolkning, 

analys och reflektion. 

Av ovanstående punkter är det främst de två sista som särskiljer en lärande utvärdering från 

andra former av utvärdering. Ett ömsesidigt lärande och en gemensam kunskapsbildning 

främjas främst genom att organiseringen av utvärderingen bygger på samverkan mellan 

utvärderare och användare, och genom de aktiviteter som genomförs med fokus på 

resultatåterföring och analys. (Ellström, 2009) 

 

I en lärande utvärdering sker det löpande en organiserad lärprocess, vilken är en del av ett 

utvecklingsarbete. Syftet är att förbättra utvecklingsarbetet både vad gäller kortsiktiga resultat 

och långsiktiga effekter. I en lärande utvärdering sker lärandet på både individuell och 

organisatorisk nivå, vilket bidrar till att utvecklingsarbetet blir mer strategiskt och lågsiktigt. 

(Svensson och Sjöberg, 2009) 

 

Programlogik som verktyg för användning 

Utvärderingar och utvärderingsresultat leder inte per automatik till att dessa kommer till nytta 

och användning. För att kunna arbeta mer strukturerat med användning av utvärderingens 

process och reslutat behövs utvärderingsverktyg i någon form.  

 

Programlogik är idag ett känt och använt begrepp inom utvärdering och används allt mer som 

ett verktyg för att analysera och tydliggöra huvuddragen i en verksamhet. Det kan handla om 

allt från aktiviteter och resurser som behövs, till resultat och effekter i program och projekt. 

Programlogiken syftar till att beskriva orsakssambanden mellan aktiviteter, resultat och 

effekter. Den tydliggör programmets eller projektets påverkan i förhållande till dess 

omgivning. Genom programlogik kan det även skapas en gemensam förståelse och samverkan 

mellan utvärderare och deltagare om själva processen, dvs. om effekter man vill åstadkomma 

och hur man ska gå till väga för att nå dessa. En tydlig programlogik underlättar även 

kommunikationen mellan deltagarna i ett program eller projekt, vilket gör att det blir lättare 

att kommunicera vad man vill göra och hur (Ehneström och Molander, 2009).  

 

En vanlig problematik inom projekt, vilket också forskning visar på, är att allt för mycket 

fokus hamnar på aktiviteter och inte på resultat och effekter . Projektledare kan ha svårt att 
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lyfta blicken och reflektera över vad som görs och vad det ska leda till. Det finns en risk att 

aktiviteter blir mål i sig, om inte programlogiken är tydlig så att de projektansvariga ser 

sambanden mellan aktiviteter som ska genomföras och resultat och effekter som ska nås 

(Ehneström och Molander, 2009).  

 

Programlogik kan även fungera som ett verktyg i arbetet med att ta fram uppföljningsbara mål 

och indikatorer.  För att detta ska vara effektivt måste man dock vara medveten om att 

programlogik inte kan återspegla allt som händer i ett program eller projekt. Man måste vara 

beredd att revidera både programlogik och mål löpande under ett program eller projekts gång. 

Detta kan beskrivas i termer av ett lärande synsätt, som gör det lättare att inte bara fokusera på 

aktiviteter och resultat utan också reflektera över om det som görs och åstadkoms inom 

program och projekt verkligen leder till uppsatta mål och effekter (Ehneström och Molander, 

2009).  

 

Vedung (2009) använder en annan terminologi och talar om interventionsteori. 

Interventionsteori handlar om hur själva förloppet av ett genomförande är tänkt att fungera. 

Det är inte en teori om verkliga genomförandeförlopp och utfall. Utvärderarens roll är att 

rekonstruera, dvs. tolka och strukturera en interventionsteori och använda denna 

rekonstruktion som ett hjälpmedel och verktyg i utvärderingen (Vedung, 2009)  

Enligt Vedung (2009) kan interventionsteori tjäna olika syften för utvärderaren. 

Interventionsteorin kan ha ett upplysande och konceptuellt syfte, dvs. det handlar om att 

bredda och fördjupa deltagarnas insikter om programmet eller projektet. Ett annat syfte är att 

använda interventionsteori för kommunikation med olika intressenter, inte minst inom public 

debate. Vidare kan interventionsteori vara ett stöd vid planering av uppföljning och 

utvärdering. Det kan till exempel handla om att använda interventionsteori för att peka ut 

viktiga punkter och frågeställningar som utvärderingen ska fokusera på. Andra möjligheter är 

att använda interventionsteori för att konstruera indikatorer. Interventionsteori skulle också 

kunna användas vid olika typer av fältarbeten och insamling av data, där den blir ett verktyg 

för att strukturera och ge en bild av hur ett program eller projekt faktiskt utvecklat sig. För 

uppföljning och utvärdering kan interventionsteori användas för att skapa system för styrning. 

(Vedung, 2009). 
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Avslutande diskussion om hur programlogik kan användas som ett verktyg i 

praktiken för att främja nytta och användning  

Programlogik och programteori används först och främst som ett verktyg av utvärderaren i 

syfte att bättre kunna förstå och förklara samt vägleda. Men i syfte att få ökad användning av 

utvärdering och utvärderingsresultat, så skulle programlogik också kunna vara ett verktyg för 

den verksamhet som utvärderas och på så sätt fungera som en gemensam referensram för båda 

parter. Detta skulle kunna bidra till lärande och därigenom till ökad nytta och användning.  

Inom processtödjande utvärderingar och följeforskning har lärandet satts i fokus. Ellström 

(2009)  tar upp två former av lärande på individnivå:  

• Utvecklingsinriktat lärande, dvs. ett lärande som handlar om att bryta och byta 

invanda rutiner. Fokus ligger på sökande efter ny kunskap eller nya, alternativa 

handlingsmönster, vilka kan bli en drivkraft för förändring och innovationer. 

• Anpassningsinriktat lärande, dvs. ett lärande som är inriktat på att bemästra och 

befästa nya kunskaper. Det handlar om att förbättra och förfina redan etablerad 

kompetens. 

På organisationsnivå talar Ellström (2009)  i stället om organisationslogik och skiljer på: 

• Utvecklingens logik, vilken betonar värden som tanke och reflektion, 

alternativtänkande, experiment och risktagande, tolerans för olikheter samt ett 

utvecklingsinriktat lärande 

• Produktionens logik, vilken betonar effektiv handling, problemlösning genom 

undvikande, enighet och likatänkande samt ett lärande inriktat mot anpassning till och 

implementering av föreskrivna procedurer. 

På organisationsnivå dominerar vanligen produktionens logik och för att man inom en 

organisation ska kunna nå ett reellt lärande krävs en balans mellan de båda logikerna. För att 

man ska nå ett mer utvecklingsinriktat lärande är det nödvändigt att bryta produktionslogikens 

dominans (Ellström, 2009). För att kunna bryta produktionslogikens dominans, menar 

Ellström (2009) att det är nödvändigt att införa någon form att naturliga farthinder i 

verksamheten eller projektet. Om det finns tillfällen och möjligheter där man tvingas stanna 

upp och reflektera, skapas också förutsättningar att växla från produktionslogikens dominans 

till utvecklingens logik. Det är också på detta sätt som lärande utvärderingar kan fungera – 

som ett naturligt farthinder som gör det möjligt att stanna upp och reflektera över vad man 

gör, varför och vilka resultat och effekter man får (Ellström, 2009). 
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Hur kan man då skapa och organisera dessa naturliga farthinder i praktiken? Halvarsson och 

Öman-Sandberg (2009) lyfter fram analysseminarier för gemensamt lärande som en metod. 

Analysseminarierna genomförs med hjälp av olika teorier och analysmodeller, vilka blir 

viktiga redskap i den gemensamma kunskapsbildningen.  

 

På samma sätt skulle man kunna organisera naturliga farthinder och använda programlogik 

som verktyg och analysinstrument vid återkommande seminarier. För att kunna utvärdera ett 

program eller ett projekt krävs att man har insikt och en klar bild över hur det är tänkt att 

fungera. Detta är viktigt både för den som utvärderar, men också för deltagarna och 

verksamheten. Som tidigare beskrivits är det vanligt att projekt får för stort fokus på 

aktiviteter och tappar bort förväntat resultat och effekter. (Jfr. Ehneström och Molander, 

2009).  

 

Ett första steg i att skapa sig en bild över programlogiken i ett program eller projekt är att 

studera projektplaner och ansökningshandlingar och naturligtvis genom att intervjua 

nyckelpersoner.  

 

I strukturfondsprogrammen skiljer man på följeforskning på projekt- och programnivå. Men 

både på projekt- och programnivå finns en redan inbyggd och förutbestämd projekt- och 

programlogik genom de olika indikatorsystemen. I de förvaltande myndigheternas respektive 

handledningar framgår att utvärderaren har till uppgift att beakta såväl indikatorer som 

horisontella kriterier. (Tillväxtverket, 2010) Även själva ansökningsformatet i sig ger en 

förutbestämd programlogik, med en bestämd struktur och kriterier som ska vara uppfyllda. 

Denna förutbestämda och fastlagda logik från EU-nivå kan man inte frångå, men den behöver 

inte vara en begränsning, för att använda programlogik som ett verktyg i syfte att också öka 

nyttan och användningen med utvärdering och utvärderingsresultat. 

 

Ett annat sätt kan vara att i form av workshop/seminarium rekonstruera programlogiken (Jfr. 

Vedung, 2009). En poäng är här att involvera så många som möjligt av deltagarna i 

programmet eller projektet, för att på så sätt främja nytta och användning av utvärdering och 

utvärderingsresultat.  
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En annan viktig målgrupp, att fånga upp i detta sammanhang, är projektledning och 

projektägare. Att vid återkommande tillfällen och i strukturerade former få tillfällen att stanna 

upp för analys och reflektion, gör det möjligt att bryta produktionens logik och växla över till 

utvecklingens logik med ett mer utvecklingsinriktat lärande. Programlogik har också 

förutsättningar för och uppmanar här till engagemang, vilket är en förutsättning för lärande.  

 

För att illustrera detta med ett exempel, så arbetade vi på följade sätt med programlogik som 

verktyg för lärande, i ett projekt som delfinansierades av Europeiska regionala 

utvecklingsfonden. Projektet var ett samverkansprojekt mellan fyra kommuner, vilket innebar 

att projektledningen bestod av en huvudprojektledare och fyra biträdande projektledare. För 

att kunna skapa en gemensam referensram för projektet, genomfördes i uppstartsfasen en 

gemensam workshop med projektledningen, där projektets logik rekonstruerades. Bland annat 

användes nedanstående matriser som verktyg för rekonstruktionen.  Matris 1 användes för att 

analysera projektansökan och rekonstruera projektets övergripande mål. Rekonstruktionen 

gav en gemensam ram för vilken framtida situation som intressenterna önskade sig av 

projektet. 

 

 

Därefter användes matris 2 för att rekonstruera målstrukturen, dvs. projetkets mål på 

medellång och kort sikt. I denna rekonstruktion fick projektledningen en detaljerad bild av 

projekets logik och kunde även snabbt börja reflektera över vilka insatser i form av aktiviteter 

som måste göras för att uppfylla projketmål och övergripande mål.  
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Efter en tid genomfördes ytterligare en workshop där programlogik använde som verktyg för 

lärande. Även denna gång användes bland annat ovanstående matriser, med då i syfte att 

reflektera krig och lära av hur arbetet fortskred i projektet. Denna gång kom projektledningen 

fram till att målen på kort sikt, för respektive kommun, måste revideras för att kunna uppfylla 

projektmålen och de övergripande målen – ett arbete som togs vidare till och fortsatte i 

styrgruppen. 

 

På detta sätt kan programlogik vara ett verktyg som bidrar till att skapa en gemensam 

referensram för både utvärderare och deltagare och som bidrar till lärande och därigenom till 

ökad nytta och användning. Naturliga farthinder handlar om att skapa forum för återkoppling 

och gemensam analys, dvs. att skapa en parallell struktur till det löpande arbetet inom ett 

program eller projekt för utvärderingsarbete. På detta sätt kan utvärdering och 

utvärderingsresultat blir med användbara.  

 

Sammanfattning  

Utgångspunkten för denna PM har varit att en utvärdering bör genomföras i syfte att användas 

och syftet har varit att beskriva hur användning och nytta med utvärdering och 

utvärderingsresultat kan främjas. Kritik riktas ofta mot att intresset för utvärdering och 

utvärderingsresultat är bristande, något som är att betrakta som ett generellt problem Min 

frågeställning har varit om programlogik kan användas som verktyg för att öka nyttan och 

användningen av lärande utvärderingar och följeforskning med fokus på 

strukturfondsprogrammen.  

 

Mot bakgrund av den kritik som riktas mot bristande intresse för användning av utvärdering 

och utvärderingsresultat, har jag har gett en kortfattad och översiktlig bild över vad 

forskningslitteraturen säger om begreppet användning av utvärdering. Det är tydligt att 

användningsbegreppet är mångfacetterat. Lika ofta som olika perspektiv och modeller på 

användningsbegreppet förekommer i renodlad form, förekommer det i praktiken i olika 

kombinationer.  

 

Kommissionen lanserade en ny forskningsansats för programperioden 2007-2013, som svar 

på kritik om bland annat bristande intresse för utvärdering och utvärderingsresultat i 
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strukturfondsprogrammen. För denna programperiod lanserades on-going evaluation – en mer 

flexibel forskningsansats med fokus på lärande. Som svar på detta förespråkar Tillväxtverket 

och Svenska ESF-rådet en processinriktad utvärderingsansats som ska ha praktisk betydelse 

för strukturfondsprojektet. Det är tydligt att utvärderingsarbete ska användas. Inom 

Socialfonden används begreppet lärande utvärdering och för Europeiska Regionala 

Utvecklingsfonden används följeforskning. Båda dessa fokuserar på lärande och reflektion 

och stämmer väl överens med teorier om lärande utvärdering. I texten har jag också gett en 

kortfattad och översiktlig bild över lärande utvärdering och kunskapsanvändning.  

 

För att kunna omsätta ansatsen med lärande utvärdering och följeforskning i praktiken, dvs. 

ett lärande och reflekterande arbetssätt, krävs både verktyg och strategier. I denna text 

beskrivs programlogik som verktyg för nytta och användning av utvärdering och 

utvärderingsresultat i kombination med naturliga farthinder som strategi. Programlogik kan 

vara ett verktyg som bidrar till att skapa en gemensam referensram för både utvärderare och 

deltagare och som bidrar till lärande och därigenom till ökad nytta och användning. Naturliga 

farthinder handlar om att skapa forum för återkoppling och gemensam analys, dvs. att skapa 

en parallell struktur till det löpande arbetet inom ett program eller projekt för 

utvärderingsarbete. På detta sätt kan utvärdering och utvärderingsresultat blir med 

användbara.  
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5. Lärande i och av utvärdering 

Annelie Helmersdotter Eriksson 

Inledning 
Vi lever i en samtid, främst i den offentliga sektorn, där utvärdering är vanligt förekommande. 

Behovet av att få vederlagt hur insatser fungerar, om de leder till måluppfyllnad, vilka 

effekter som uppstår eller om de offentliga medlen är effektivt använda tycks vara växande. 

Idag tycks utvärdering hos många aktörer, återigen främst offentliga aktörer, vara ett 

integrerat och använt verktyg för utveckling och lärande. Samtidigt förs diskussioner både om 

utvärderingsmetoder, utvärderarens roll, utvärderingars syfte och hur lärande de facto kan ske 

utifrån utvärderingars resultat. 

 

Lärande kan definieras som ”lärande innesluter den lärande som aktivt subjekt som i sin tur är 

omsluten av och står i ömsesidig växelverkan med relevanta personliga, institutionella och 

sociokulturella influenskrafter”.14 Det finns flera definitioner, men de flesta av dem pekar på 

någon form av förändring som sker i tanke och handling, ibland den process som kommer 

utifrån gjorda erfarenheter.15 

 

Med utvärdering brukar oftast menas att värdera en insats eller verksamhet. Evert Vedung 

definierar utvärdering enligt följande16: 

 

UTVÄRDERING= noggrann bedömning i efterhand av utfall, slutprestationer, 

förvaltning och beslutsinnehåll samt organisering av offentlig verksamhet, vilken tänkes 

spela en roll i praktiska beslutssituationer. 

 

Definitionen står inte oemotsagd. ”I efterhand” är exempelvis något som skiljer olika 

definitioner åt. Inom EU brukas s k Ex ante-utvärderingar medan t ex Vedung inte inkluderar 

sådana bedömningar i förväg i sin definition av utvärdering. Det som vanligtvis brukar 

inkluderas i definitioner är dock att värdering sker på ett systematiskt och genomtänkt sätt.17 

                                                 
14 http://web.abo.fi/meddelanden/veckans_skribent/2000_17_andersson.sht 
15 Faugert, S., et al, Utvärdering och lärande 
16 Vedung, E., Utvärdering i politik och förvaltning 
17 Karlsson, O., Utvärdering – mer än metod 
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Med EU skapades också en stark utvärderingskultur som i mångt och mycket sätter agendan 

för utvärdering och utvärderare i Sverige såväl som resten av Europa. Fokus, inriktning och 

metoder får ett stort genomslag för hur utvärderingar ska genomföras. 

 

Utvärderingar har förändrats mycket genom åren, både dess syfte och hur de ska utformas och 

genomföras. Utvärderarens roll har även den kommit att ändras. Från att ha varit en objektiv 

och neutral funktion, till att vara mer av informatör och förmedlare, förväntas nu utvärderare i 

sin roll som följeforskare ha både en granskande men även en mer stödjande roll gentemot 

uppdragsgivare.18 

 

Denna dualitet i utvärderarens/följeforskarens roll har kommit att debatteras inom det svenska 

utvärderarsamhället och rollen tillsammans med inriktningen på denna nya form av 

utvärdering. 19 

 

Då syftet med följeforskning/lärande utvärdering är att öka lärandet reses helt naturligt frågan 

om lärandet egentligen ökar? Och vad kan möjligen främja respektive hindra lärandet i dylika 

utvärderingar? Detta vill denna PM diskutera. 

 

Syfte 

Syftet med denna PM är att studera och diskutera lärandet i och av följeforskning/lärande 

utvärderingar samt framgångsfaktorer eller hindrande faktorer för att lärande ska äga rum.  

 

Metod och avgränsning 

Använd metod är litteraturstudier, d v s studier av litteratur, tidigare studier, presentationer 

gjorda inom ramen för högskolekursen ”Lärande utvärdering – Följeforskning” vid 

Mälardalens högskola, konferenspapers, hemsidor etc.  

Båda begreppen, följeforskning och lärande utvärdering, används i denna text utan att ta 

ställning till vilket som är mest användbart eller om de implicerar någon skillnad för 

användandet. Jag har helt enkelt använt dem synonymt här. 

                                                 
18 Ibid. samt EU-kommissionen, Indicative Guidelines on Evaluation Methods 
19 T ex SVUFs seminarium den 17 mars 2011, om Lärande utvärdering - en femte generationens utvärdering? 



68 
 

Studien är avgränsad till just lärande inom och av utvärderingar med fokus på följeforskning. 

Någon vidare problematisering av andra typer av utvärdering sker inte här eller vilken roll de 

spelar för lärandet. Inte heller berörs i någon större utsträckning syftet med utvärderingen, 

även om det som hastigast nämns i texten. Här har utgångspunkten varit att utvärdering 

genomförs där det övergripande syftet har varit att lära och bidra till positiv förändring. 

Överhuvudtaget rymmer inte denna PM en alltför vidlyftig genomgång och djupdykning, utan 

vill i första hand lyfta fram några valda aspekter och föra ett resonemang utifrån dessa. 

 

Disposition 

Efter att nu ha gett en kort inledning, beskrivit syfte och metod, vill jag fortsätta med att ge en 

introduktion till lärande och vilka faktorer som kan ha betydelse för att förstå vad lärande i 

utvärderingar och följeforskning kan stå för. Därefter behandlas specifikt lärande och 

utvärderingar för att ge en bild av vad just utvärderingar kan bidra med i sammanhanget och 

vilka krav det ställer på utvärderingar som verktyg för att ett lärande ska äga rum. 

Slutligen förs en diskussion om lärande egentligen äger rum och varför eller varför inte det 

sker. 

 

Lärande 

Hur sker lärande? Hur sker lärande i organisationer? Det finns en mängd olika teorier och 

forskare som ägnar sig åt just dessa frågor, både svenska och utländska forskare. Bland de 

första som lade fram teorier kring detta är Chris Argyris och Donald Schön. De pekade på att 

lärande kan se olika ut beroende på i vilken mognadsfas organisationen befinner sig i och 

vilken lärandekultur som där råder. För dem handlar lärande, oavsett om det är individer eller 

organisationer, om att identifiera och korrigera oriktigheter. De talar om single loop learning 

som i korthet innebär att organisationen eller individen lär sig utföra en given uppgift bättre. 

Med double loop learning menas att människor inom organisationer reflekterar och 

ifrågasätter sådant som tidigare togs för givet och förmår ändra roller och strategier. Argyris 

menar att ”double loop learning” är nödvändigt för att kunna fatta välgrundade beslut i en 

snabbt föränderlig värld som rymmer tämligen mycket osäkerhet.20 Det talas även om third 

loop learning, eller ”deutero learning”, som handlar om att bli bättre på att lära sig, d v s om 

en kvalitetshöjning i lärandet.21 

 

                                                 
20 Agyris, C. och Schön, D., Organizational Learning: A Theory of Action Perspective 
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När det gäller lärande organisationer talas det ibland om ett yttre och inre lärande. Det yttre 

lärandet handlar om organisationers anpassning och hur den agerar i förhållande till 

omvärlden. Det inre lärandet handlar om organisationers förmåga att förbättra och förändra 

sina interna arbetsformer etc – vilket är en förutsättning för det förstnämnda.22 

En forskare som har haft stort inflytande på arbetsplatser och hur organisationer lär är Peter 

Senge. Hans forskning pekar på nödvändigheten av att individer inom organisationen lär, 

annars uteblir det organisatoriska lärandet. Det måste finnas organisatoriska kompetenser 

vissa strukturer eller faktorer, som ”systemtänkande”, ”personligt mästerskap”, 

”teamlärande”, tankemodeller samt ”gemensamma visioner” för att ge gynnsamma 

förutsättningar för lärande. Senge betonar även sådant som ledarskapets betydelse, helhetssyn 

etc för att individers lärande ska kunna äga rum och användas.23 

 

Synen på lärande kan också skilja sig åt beroende på vilken nivå som står i fokus: individ- 

organisations eller systemnivån. Olika lärandeteorier tar fasta på olika perspektiv och 

aspekter. Denna PM har inte till syfte att lyfta fram dessa då det är utvärdering som står i 

fokus här. Det finns dock ett perspektiv som jag slutligen vill lyfta fram och det är 

situationsbaserat lärande. 

 

Situationsbaserat lärande tar fasta på att lärandet sker i relation med människor, att det är 

viktigt att skapa delaktighet i verksamheten och att det finns en nära koppling mellan kunskap 

och aktivitet.24 De första forskarna att peka på situationsbaserat lärande, Lave och Wenger, 

menade också att lärandet sker i den kontext i vilken det tillämpas.25 

 

Team, samarbete, gemensam syn, delaktighet etc framstår som viktiga komponenter. En form 

av samarbete som ofta tillämpas i exempelvis EU-projekt är partnerskap. En utvärdering kan i 

ideala fall till vissa delar liknas vid ”partnerskap” då utvärderingen och sammanhanget utgörs 

av relationer mellan uppdragstagare och uppdragsgivare (mer eller mindre täta), ofta en grupp 

av individer som utgör uppdragsgivare (styr- och eller projektgrupp) samt ofta ett team av 

utvärderare som ” kommer samman kring en gemensam fråga, där varje partner (med sin 

                                                                                                                                                         
21 Refereras t ex i Docherty, P., Läroriket – vägar och vägval i en lärande organisation 
22 Agyris, C. och Schön, D., Organizational Learning: A Theory of Action Perspective 
23 Senge, P.,The Fifth Discipline 
24 Karlsson Vestman, O., Föreläsning Om utvärdering, Eskilstuna 2011 
25 http://en.wikipedia.org/wiki/Situated_learning 
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kompetens, sina erfarenheter och resurser) kan bidra till en utveckling”. 26 Syftet är, både för 

ett partnerskap och en väl fungerande interaktiv utvärdering, att tillsammans lösa ett problem. 

 

Utvärdering och lärande 

Utvärdering i sin enklaste form har funnits relativt länge. I takt med utvecklingen i samhället 

har även ambitionsnivån vad gäller utvärderingar ökat. Den första generationens utvärdering, 

som utvecklades under början av 1900-talet, brukar karakteriseras av neutrala, 

oproblematiserande mätningar. 

Allteftersom, med starkast emfas på 1960-talet, eftersöktes bättre metoder för att få underlag 

för förändringar. Den andra generationens utvärderingar var även de värderingsfria, men var 

mer av beskrivande karaktär. Måluppfyllelse stod fortfarande i fokus och resultaten beskrevs i 

relation till de genomförda insatserna. I den tredje generationen utvärderingar tillkom ett 

värderingsperspektiv och utvärderingen blev mer kritiskt granskande och förväntades ha en 

självständig funktion. Nu tog också forskningen en viktig plats i utvärderingssammanhang då 

teori ansågs ha betydelse för att förstå sammanhang, analysera och kunna generalisera 

resultat. Den fjärde generationens utvärderingar intresserade sig för komplexiteten, kontext, 

intressenter och förståelse etc. Vanligtvis användes här en kombination av metoder och 

interaktivitet i genomförandet av utvärdering eftersöktes.27 

Följeforskning/lärande utvärdering (eller on-going evaluation28 på engelska), brukar ibland 

kallas femte generationens utvärdering för att markera att det är en ny approach och syn på 

utvärdering. Den har tillkommit utifrån tidigare erfarenheter inom EU:s strukturfonder att 

halvtidsutvärderingarna kom för tidigt och inte gav en god bild av vad som egentligen 

uppnåtts. De ansågs inte heller främja kunskapsöverföring eller skapa intresse för 

utvärderingsresultaten. Med den nya innevarande strukturfondsperioden ville EU-

kommissionen mot bakgrund av tidigare kritik främja lärande och förespråkar alltså det som 

på svenska kallas följeforskning eller lärande utvärdering.29 

 

Det övergripande syftet med utvärdering är lärande, då de är tänkta att visa och dra fram 

lärdomar som kan användas för att förbättra verksamheter i framtiden.30 Utvärdering är ett 

                                                 
26 Andersson, M. et al, Om konsten att utveckla partnerskap 
27 Svensson, L. och Sjöberg, K., Utvärderingar som stöd för hållbar utveckling 
28 EU-kommissionen, Indicative Guidelines on Evaluation Methods 
29 Brulin, G. och Jansson, S., En ny programperiod, en ny utvärderingsansats! 
30 Vedung, E. Utvärdering i politik och förvaltning 
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verktyg för att lära sig av tidigare erfarenheter i syfte att skaffa sig bättre beslutsunderlag inför 

fortsättning, justering eller avveckling av verksamheter. Vilka erfarenheter och lärdomar som 

är relevanta är avhängigt av de frågor som behöver besvaras för att få ett ändamålsenligt 

beslutsunderlag.31 

Praktiska erfarenheter visar dock att lärandet i och av utvärderingar många gånger kommer i 

skymundan, beroende på en mängd anledningar. Det kan handla om tidsnöd hos både 

utvärderare och uppdragsgivare som bidrar till att resultat inte tas om hand. Det kan handla 

om att syftet med utvärderingen i första hand var att enbart uppvisa en viss typ av resultat 

och/eller att utvärderingsresultaten inte upplevs som relevanta. Eller så har utvärderingen 

missat att inkludera intressenter vilket kan få till följd att viktig information saknas och 

resultatet upplevs som snedvridet. Det kan även bero på att användningen av utvärderingen 

inte är klarlagd vid det initiala skedet och att det helt enkelt inte finns absorptionskapacitet för 

att ta hand om de slutsatser och rekommendationer som utvärderingen pekar på.  

Beroende på orsak kan olika åtgärder komma i fråga. Det råder dock ingen tvekan om att det 

krävs ett genomtänkt arbete eller en plan för att förändra: ”Att sprida och åstadkomma 

förändring, speciellt i strukturer, kräver ett strategiskt arbete.”32 

Utvärderare har en viktig roll att spela när det gäller att främja organisatoriskt lärande. Bara 

genom det faktum att det genomförs en utvärdering skapas en grundförutsättning för lärande, 

nämligen tillfälle till och utrymme för reflektion kring erfarenheter. Detta görs både genom att 

ställa frågor som initierar reflektion hos berörda. Det kan också göras vid tillfällen av 

gemensam kunskapsbildning vid s k lär- eller tolkningsseminarier kring utvärderingsresultat. 

Det kan också ske genom att utforma själva utvärderingsprocesserna, på ett sådant sätt att de 

skapar möjligheter till avsedd reflektion.33 

 

Lärandet främjas om utvärderingen känns relevant och anpassad till ”rätt” kontext. För att 

genomföra en relevant analys och ”ställa rätt diagnos” krävs därför också en god kännedom 

om organisationen. Även tid är en viktig faktor, både tidsutrymme hos deltagarna och god 

timing av utvärderingen. Nära kopplat till tid är också budget – en snävt tilltagen 

                                                 
31 Ungdomsstyrelsen, Framgångens hemlighet 
32 Andersson, M. et al, Om konsten att utveckla partnerskap 
33 Faugert, S., et al, Utvärdering och lärande 
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utvärderingsbudget gynnar inte lärandet då utrymme inte finns för vare sig reflektion eller 

kommunikation kring utvärderingen.34  

 

Som tidigare nämnts skapades lärande utvärdering som en reaktion på att det inte förekom 

lärande i så hög omfattning och utsträckning som EU-kommissionen önskade. En lärande 

utvärdering, vars syfte är att just ta vara på och skapa utrymme för lärande, karakteriseras av 

att den:35 

• ”är formativ, dvs. processbaserad och sker löpande; 

• kommer in tidigt i ett program-, respektive projektgenomförande; 

• kräver en närhet till deltagarna; 

• ska vara till omedelbar nytta för olika berörda; 

• förutsätter en kontinuerlig återkoppling, som kan ske med olika ambitionsnivåer (från 

en ensidig feedback till dialog och gemensam analys); 

• bidrar med underlag för ett utvecklingsinriktat lärande och gemensam 

kunskapsbildning; 

• studerar måluppfyllelse, men är medveten om att målen kan förändras över tid; 

• bidrar till allmän debatt och ger en generell kunskapsbildning.” 

Verkligheten kan som vi alla vet, se annorlunda ut och innehåller inte alltid de ideala delar 

som en lärande utvärdering förutses ha. Jag ser en rad både främjande och hindrande faktorer 

under var och en av de ovanstående punkterna.  

 

Diskussion 

Lärandeperspektivet är centralt i följeforskning/lärande utvärdering. Därför är det relevant att 

ställa frågan om det faktiskt sker något lärande. Denna PM kan inte ge ett definitivt svar på 

frågan, men vill gärna diskutera spörsmålet. 

                                                 
34 Ibid. 
35 Sjöberg, K. et al, Lärande utvärdering – följeforskning: En syntes 



73 
 

När det gäller karakteristika hos lärande utvärdering ser jag både gynnsamma och hindrande 

aspekter. De förstnämnda torde underlätta lärande – men bara om de hindrande faktorerna 

undanröjs eller hanteras, se tabellen nedan: 

 
Tabell 1: Främjande och hindrande aspekter för lärande inom följeforskning 

Bland de främjande aspekterna ser jag 
följande: 

Bland de hindrande aspekterna ser jag 
följande: 

En lärande utvärdering är formativ, dvs. processbaserad och sker löpande 

Att utvärderingen ska vara formativ och 
processinriktad är inte nya fenomen då 
sådant upplägg har använts bland 
utvärderingspraktiker länge, det är m a o inte 
typiskt för följeforskning. Det formativa 
inslaget borde hur som helst rimligen verka 
främjande för lärandet då utvärderingen är 
med och formar insatsen, d v s ge styrdata 
under insatsens gång. Processutvärdering 
fokuserar också arbetets gång vilket i sig 
borde vara gynnsamt. 

För att det formativa upplägget ska gynna 
lärande krävs förstås att det finns en 
samverkan mellan utvärderare och styr- och 
projektgrupp hos uppdragsgivaren. Det krävs 
ett klimat som gör att processinriktning och 
formativtdesign hamnar ”rätt” – både vad 
gäller timing och vad gäller fokus. Det 
ansvaret bör, som jag ser det, åvila båda 
parter. 

En lärande utvärdering kommer in tidigt i ett program- respektive projektgenomförande 
Att komma in tidigt i program- respektive 
projektgenomförandet ger möjlighet att 
faktiskt påverka upplägg, målsättning, 
programlogik etc. Att komma in senare, även 
om det finns en formativ ansats, ger endast 
möjligheten att finjustera insatsen, inte att 
förändra mål och upplägg. 

För att den tidiga inverkan av utvärdering ska 
ha verkan krävs en absorptionskapacitet hos 
uppdragsgivaren, d v s en förmåga att 
omhänderta resultat som ev visar på behov 
av rättande av projektlogik, insatsers 
utformning, målformulering etc. Det behövs 
även utvärderare som har kunskap om 
organisationen och/eller dess verksamhet 
samt dess kontext för att bättre ge input till 
hur exempelvis programlogik kan förbättras. 

En lärande utvärdering kräver en närhet till deltagare 

Närhet till deltagarna bör möjliggöra öppnare 
kommunikationskanaler och en chans till 
direkt dialog. 

Närheten är, som av flera diskuteras, också 
en fara i att komma för nära 
utvärderingsobjektet och dess intressenter. 
Faran ligger i att utvärderaren inte har 
samma oförvillade kritiska blick i sin roll 
som utvärderare. Här blir det en fråga om 
både professionalitet med integritet samt 
arbetsfördelning inom utvärderingsteamet. 
Ett sätt att lösa det på kan vara att olika 
individer handhar gransknings- respektive 
stödfunktioner. 

En lärande utvärdering ska vara till medelbar nytta för olika berörda 
Att vara till omedelbar nytta för olika 
berörda kräver ett aktivt handlande och är, 
sett ur en praktikers synvinkel, i sig 
eftersträvansvärt. ”Nytta” pekar ju på att 
utvärderingen ska knyta an till den kontext 

Omedelbar nytta pekar på behovet att 
utvärderaren kan sätta sig in i 
uppdragsgivarens verklighet, 
frågeställningar, styrkor, problem etc. Utan 
den kunskapen, kännedomen och 
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som insatsen och de berörda har att förhålla 
sig till och ger ett intryck av att vara tämligen 
konkret där så är relevant. 

inlevelseförmågan blir inte resultatet 
nyttiggjort. Det handlar, såvitt jag ser det, 
även om förtroende för utvärderaren så att 
resultatet/input faktiskt tas emot av olika 
berörda. 

En lärande utvärdering förutsätter en kontinuerlig återkoppling, som kan ske med olika 

ambitionsnivåer (från en ensidig feedback till dialog och gemensam analys) 
En kontinuerlig återkoppling rimmar också 
väl ihop med att vara formativ och bör 
underlättas av att ha en närhet till deltagarna. 
Att återkopplingen sker kontinuerligt borde 
bädda för att den kopplas samman med något 
just nu pågående och att uppdragsgivaren 
lättare kan se och förstå budskapet. 
Därigenom kan ett mer direkt lärande ske.  

Kontinuerlig återkoppling kan lätt bli för 
mycket, vilket motverkar lärandet då 
informationen till slut inte tas emot. 
Tajmingen för att ge återkoppling kan ha 
betydelse för hur den tas emot och därför kan 
en ungefärlig tidplan som sätts tillsammans 
av utvärderare och uppdragsgivare 
underlätta. Då följeforskning ofta är långa 
uppdrag är dock tidplanen ett levande 
dokument som kan behöva komma att ändras 
under resans gång. 

 
En lärande utvärdering bidrar med underlag för ett utvecklingsinriktat lärande och 

gemensam kunskapsbildning 
Utvärderingen bör bidra med underlag för ett 
utvecklingsinriktat lärande och gemensam 
kunskapsbildning, vilket innebär konstruktiv 
kritik och rekommendationer och att inte 
”lära” berörda hur de ska agera. Snarare 
handlar det om att tillsammans se resultat an 
och att coacha berörda fram till åtgärder. En 
sådan medverkan bör gynna lärande. 

Utvecklingsinriktat lärande och att delta i 
kunskapsbildningen kan tas väl emot eller så 
tas det inte emot pga att berörda inte ser 
någon fortsättning av sin verksamhet. 
Finansieringssystem etc kan ibland ”låsa” 
situationer och därför blockera att ta till sig 
erfarenheter – och därmed lärandet. 
(Finansierings- och utbetalningssystemet tar 
fasta på andra kriterier som inte manar till 
reflektion och lärande). Om det sker i tid för 
att fortsätta verksamheten finns det givetvis 
helt andra incitament för att lära. Gemensam 
kunskapsbildning kräver dock återigen 
professionalitet och ett god förmåga hos 
utvärderaren i att coacha berörda, annars 
finns risk att lärandet uteblir i alla fall. 

En lärande utvärdering studerar måluppfyllelse, men är medveten om att målen kan 

förändras över tid 
Måluppfyllelse ska studeras med 
medvetenheten om att målen kan förändras 
över tid. Detta bör ge god styrinformation 
och möjlighet för uppdragsgivaren att justera 
kursen under resans gång. Incitamentet att 
lära torde finnas om måluppfyllelse önskas. 

Måluppfyllelse kan uppnås med 
utvärderingens input till styrning. Det är 
dock inte säkert att lärande uppstår trots 
detta. Beroende på attityd och klimat hos 
uppdragsgivaren kan rekommendationer 
följas och styrningen justeras utan att det 
sker ett faktiskt lärande.  

En lärande utvärdering bidrar till allmän debatt och ger en mer generell kunskapsbildning 
Att utvärderingen har till uppgift att bidra till 
allmän debatt och ge en generell 
kunskapsbildning, innebär en vidare 

Att tränga igenom bruset av information, 
erfarenheter och lärdomar är omvittnat svårt 
och därmed kan det vara svårt att bidra till en 
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spridning utanför kretsen av berörda – en god 
tanke för att kunskapen och lärandet inte ska 
stanna i en alltför liten krets. Det kräver dock 
tydliga insatser i form av attraktiva 
seminarier, workshops och andra 
kommunikationsformer för att nå ut. 

allmän debatt och generell kunskapsbildning. 
Tiden är generellt knapp i vårt samhälle och 
attraktiviteten i att delta i seminarier och 
dylikt måste vara hög för att locka deltagare. 

 
Följeforskning/lärande utvärdering är tänkt att behandla faktorer som både pekar på 

verksamheten samt sättet att driva verksamheten, dvs ge underlag för både yttre och inre 

lärande. Jag ser inte detta som problematiskt, bara att det behövs flera olika kompetenser i ett 

följeforsknings-/utvärderingsteam för att hantera flera och komplexa perspektiv så att det 

verkligen blir ett relevant underlag eller återkoppling som bidrar till ett lärande. 

 

För att åstadkomma en double loop learning, eller för den delen third loop learning, krävs tid. 

Tid att ta in, smälta, reflektera information eller gemensamt arbeta med frågor och skapa 

lärande. Den kontext de berörda verkar i påverkar också möjligheterna till lärande. I 

exempelvis politiskt styrda organisationer kan förändringar ske snabbt vilket många gånger 

kräver omstrukturering av medarbetares tid och arbetsinsatser. Med ändrat fokus försvåras 

lärandet av utvärderingsresultat. Omorganisationer etc tenderar också att nära nog lamslå 

organisationer och medarbetare vilket också kan omöjliggöra försök till lärande. Därför är 

timing av utvärdering och dess återföring mycket viktig. 

 

Nära förknippat med tid är finansiella medel då de ”köper” tid och utrymme. Jag menar, 

utifrån egen erfarenhet, att båda dessa faktorer inte sällan finns för lite av när det handlar om 

utvärderingar. Uppdragen är ofta hårt budgeterade för att inte säga underbudgeterade, inte 

sällan upphandlas utvärderare i ett sent skede utan möjlighet att vare sig leva upp till de 

önskvärda punkter en lärande utvärdering ska karakteriseras av och små möjligheter att skapa 

tid och utrymme för reflektion.  

 

För att lärande ska ske krävs kompetens, både hos utvärderare och beställare. Utvärderaren 

behöver ha sakkompetens (åtminstone som del i utvärderingsteamet) för att framstå som 

trovärdig, men även pedagogisk kompetens för att förmedla resultat och återkoppling på ett 

sådant sätt att berörda kan och vill ta det till sig. Beställaren måste också ha kompetens och 

beredskap att ta hand om resultat för att ett lärande ska ske. Beställarens organisation kan vara 

hierarkiskt eller platt – båda har sina för- och nackdelar – men utformningen kan ibland ha 
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inverkan på hur kommunikation och återkoppling kan ske: väljs ”rätt” kanaler, hur lång tid tar 

kommunikationen, når den alla berörda eller fastnar den på vägen etc. 

När det gäller att genom följeforskning bidra till lärande i vidare mening, den allmänna 

kunskapsbildningen, pekar jag ovan på några hindrande faktorer. Att utveckla eller förändra 

sin verksamhet och omhänderta resultat av utvärderingar direkt sprungna härav är en sak. Att 

lära av andras erfarenheter är betydligt svårare. Både för att dessa erfarenheter ofta måste 

översättas in i en annan kontext och också för att det, upplever jag, är mänskligt att göra sina 

egna misstag och erfarenheter. Det framstår med andra ord en viss tveksamhet inför hur 

mycket en följeforskare i en lärande utvärdering har möjlighet att sprida lärandet utanför 

kretsen av berörda. 

Precis som Lave och Wenger pekar på när det gäller situationsbaserat lärande, så har 

praktiken många gånger bevisat teorin rätt. Just betydelsen av koppling mellan aktivitet och 

kunskap talar emot att kunna sprida erfarenheter och lärande utanför kretsen av berörda. 

Relationen med andra människor har nämnts ovan, dvs ett gemensamt kunskapande har 

möjlighet att öka lärandet. Hur relationer ser ut kan också peka på hur klimatet i 

organisationen är beskaffat. Lärande bör rimligen underlättas av ett öppet och tillåtande 

klimat där såväl positiva som negativa erfarenheter kan visas. 

Lave och Wenger betonar även delaktighet. Delaktighet i utvärderingsprocessen har många 

gånger visat sig vara gynnsamt för att ett lärande ska äga rum hos beställaren. En grundsten i 

lärandet består av att skapa möjligheter för individen och/eller gruppen att se resultatet och 

effekten av de handlingar som utförs. Därmed känns ansatsen för lärande utvärdering eller 

följeforskning positiv för att lägga grunden för lärande. 

För att summera diskussionen så ser jag behovet av ett antal positiva ramvillkor, oavsett vad 

utvärderaren eller beställaren besitter för kompetens, för att underlätta lärandet. Dessa rör: 

• Beställarorganisationens utformning (hierarkisk eller ”platt” kan underlätta eller 

försvåra kommunikation och återkoppling) 

• Kulturen i organisationen (öppenhet i dialog och samtalsklimat underlättar 

erfarenhetsåterföring) 

• Kontext (somliga insatser/projekt verkar i en högst föränderlig kontext som i sig kan 

utgöra praktiska hinder för att omhänderta resultat och återkoppling) 
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• Tid (som nämnts flera gånger ovan krävs ett viss mått av lugn och ro för att reflektion 

och lärande ska kunna ske) 

• Tillräcklig budget för utvärderingen. 
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6. Lärande utvärdering - Reflektioner omkring lärande och 

kunskapsanvändning 

Sofia Palmér 

 
Inledning  
Det finns en rad olika definitioner av vad som är en utvärdering. Detta paper är en del i 

utbildningen Lärande utvärdering som ges på Mälardalens högskola. Syftet med utbildningen 

är att ge en ökad kunskap och förståelse kring begreppet och modellen lärande utvärdering, 

eftersom on-going-evaluation (följeforskning eller lärande utvärdering) är ett EU-direktiv 

under rådande programperiod (2007-2013) gällande utvärdering av projekt inom den 

europeiska regionalfonden och den europeiska socialfonden.  

 

Syfte och metod 

Under mitt deltagande i kursen Lärande utvärdering har jag funderat mycket kring begreppet 

lärande och kunskapsanvändning. Vem/vilka ska lära sig?  När ska lärandet ske? Är det olika 

för olika grupper? Hur omvandlas lärandet till förbättringar/utveckling inom verksamheter? 

Även frågor kring hur kunskapen från resultaten används. Detta paper avser att problematisera 

frågorna kring lärande och kunskapsanvändning.  

 

Inledningsvis presenteras en överskådlig bild av utvärdering och då framför allt av lärande 

utvärderingar. Min ambition är att visa på metoder, hinder och framgångsmetoder med 

lärande utvärdering utan att gå på djupet. Som metod tillämpas i huvudsak litteraturstudier 

men även reflektioner kring tidigare genomförda utvärderingar.   

 

Om utvärderingar  

Det som kännetecknar en utvärdering är, enligt en definition från Statistiska centralbyrån, att 

det är en systematiskt genomförd undersökning av värdet eller förtjänsterna hos ett givet 

föremål/aktivitet, som kan vara exempelvis ett åtgärdsprogram, ett projekt eller en produkt 

(Karlsson 1999). En utvärdering kan även beskrivas utifrån att den ska vara systematisk, 

beskrivande samt bedöma värde, kvalitet, effektivitet och nyttan av ett objekt (exempelvis ett 
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projekt, program eller process) (Karlsson, 2009). Svensson och Sjöberg menar på att en 

utvärdering ska verka ”störande”, det vill säga det ligger i en utvärderings natur att ifrågasätta, 

problematisera och kritisera (Svensson och Sjöberg, 2009). Vedung (2009) hävdar aningen 

kategoriskt att en utvärdering innebär att systematiskt skilja det värdefulla från det värdelösa.   

 

Historik 

En utvärdering är och har historiskt sett varit retrospektiv, ex post, det vill säga 

tillbakablickande.  Däremot har sett över tid synen på utvärderingar förändrats, liksom val av 

metod för utvärdering. Under 50 och 60-talen dominerades synen på utvärderingar av mätning 

och kontroll. Utvärderaren mätte och beskrev men värderade inte resultatet. Bedömningen 

lämnades över till beställaren. Därefter kom processutvärderingar att vara dominerande under 

70- och 80-talen, där fokus kom att ligga på frågor om hur resultatet kommit till. Utvärderaren 

skulle nu göra en bedömning av hur verksamheten fungerade (Karlsson 1999). 

 

Nästa utveckling inom utvärderingar kom att innebära en tydligare interaktion och 

delaktighet. Tanken som kom att dominera under 80- och 90-talen innebar att medverkan från 

olika intressenter ökade relevansen i utvärderingen både sett till frågeställningar och resultat. 

De tre utvecklingarna har följt varandra men har inte kommit att ersätta varandra, utan snarare 

kommit att bygga på varandra (Karlsson 1999).   

 

En utvärdering kan i sin ansats vara inriktad på processer (formativ) eller på resultatet 

(summativ). Över tid har utvärderingar varit övervägande summativa i sin ansats.  

 

EU:s direktiv om utvärdering av projekt 

Med den nya programperioden 2007-2013 för EU:s strukturfonder har ett nytt 

utvärderingsbegrepp lanserats, nämligen on-going-evaluation vanligen översatt till 

följeforskning eller lärande utvärdering. Det är en utvärderingsmodell som egentligen inte 

syftar någon specifik utvärderingsmetod/-modell utan till att utvärderingarna genomförs 

löpande, under tiden, i ett projekt. Vikt läggs vid att genomförandet dokumenteras och 

relateras till målet för projektet.  Ambitionen är att främja ett lärande som har tydligt regionalt 

utvecklingsfokus (Brulin och Jansson 2009). 
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Genom att kontinuerligt utvärdera resultat och dessutom dokumentera skeendet i 

projekt skapas bättre förutsättningar för att styra projekten i en önskad riktning och att 

lära sig inför framtida projekt och program. Delander och Månsson s. 101, 2009.   

 

Tidigare programperiod utvärderades projekten inom EU:s program utifrån så kallade 

”midterm evaluations” (utvärderingar i mitten av projektperioder), något som inte visade sig 

vara tillfredställande utan det efterfrågades en modell som var mer flexibel och 

anpassningsbar.  Målet med on-going-evaluations är att utvärderingar ska komma till nytta i 

projekten och verka för förbättring av projektets kvalitet, effektivitet och ”consistency” 

(projektets förmåga att ”överleva” även efter avslut). Fyra huvudprinciper ska styra 

utvärderingarna, nämligen:  

1. Proportionalitet (lagom utvärdering) 

2. Oberoende utvärderare 

3. Partnerskap – samverkan med intressenter 

4. Transparens i utvärderingarna (stimulera till offentligdebatt) – publicera utvärdering för att 

verksamheten skall vara ”genomskinlig och stimulera offentlig debatt om 

utvärderingsresultat.  

 

Vidare finns det tydliga krav på kvalitet gällande både utvärderingen och slutrapporten, bland 

annat på tydliga och sammanhängande målformuleringar, utvärderarens kompetens, dialog 

mellan utvärderare, beslutfattare och projektansvariga.  

 

Ambitionen med följeforskning är att skapa möjligheter till fördjupade reflektioner, analyser, 

jämförelser, synteser och slutsatser. Därmed syftar det till att göra strukturfonderna till en 

”lärande organisation”.  Enligt Brulin och Jansson (2009) kan följeforskningens uppgifter 

sammanfattas med tre P:n:  

• Projekt- och programlogik – beskriver ett tänkt samband mellan aktiviteter och resultat, det 

vill säga den förändring projektet eller programmet ska åstadkomma 

• Processer för mottagning av projektens aktiviteter och resultat är en avgörande 

framgångsfaktor. 

• Public debate och lärande – att skapa en offentlig debatt och ett lärande kring 

strukturfondsprogrammen.   
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Enligt Tillväxtverket ska följeforskningen bidra till lärande för förbättringar av regionala 

utvecklingsstrategier, skapa helheter, genomdriva horisontella kriterier, skapa lärande i den 

regionala kontexten.  

 

Lärande och kunskapsanvändning i lärande utvärderingar 

Lärande utvärdering 

Lärande utvärderingar är idag en alltmer vanligt förekommande modell inom fler områden än 

enbart EU:s projekt inom regionalfonden och socialfonden. Vid en lärande utvärdering är det 

inte resultatet i sig, utan sättet att arbeta med resultatet, som är det intressanta. En 

förutsättning för att effekterna/resultaten från ett projekt ska överleva och utvecklas är att 

lärande och reflektion är återkommande inslag i projektet. För att detta ska kunna ske krävs 

att det finns en systematik kring återkoppling och återföring av erfarenheter i projektet, något 

som kan ske med hjälp av utvärdering och i synnerhet med lärande utvärdering (Svensson och 

Sjöberg 2009).  Med andra ord kräver ett projekts överlevnad lärande och reflektion. Frågor 

som därmed bör vara ofrånkomliga; Vem ska lära sig och vem ska reflektera? Vidare kan man 

även ställa frågorna för vem ska utvärdering ske och vilka ska delta och påverka? (Karlsson 

1999).  

 

Kunskapsanvändning: Utvärderingars användning och nytta 

För att reflektera och problematisera begreppet lärande och vem som ska lära är det viktigt att 

fundera kring olika användningar av erhållen kunskap. Att ” implementeringen av 

utvärderingars rön och rekommendationer är ett viktigt kriterium på lyckade utvärderingar” 

konstaterar Vedung (s. 255, 2009). Flera studier har visat att resultaten i rationella 

utvärderingar (mer traditionella utvärderingar) sällan används enligt det som de syftade till 

utan snarare riskerar att bli ”hyllvärmare”. Detta kan i regel bero på flertalet orsaker, att den 

inte kom i rätt tid, att resultatet upplevs vara alltför kontroversiellt, att den är svår att 

tillgodogöra sig, att resultaten inte upplevs som relevanta med mera.  

 

Ellström (2009) påtalar att lärande utvärderingar till skillnad från mer rationella utvärderingar 

utgår ifrån att ”användning av utvärderingsresultat i en organisation inte är en i tid och rum 

avgränsad händelse, utan snarare ett resultat av individuellt och organisatoriskt lärande över 

viss tid”.  Vidare menar han att för att uppnå lärande och därmed utveckling krävs ett aktivt 
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projektägande, delaktighet och samverkan (Ellström 2009). Något som även Halvarsson och 

Öhman Sandberg (2009) lyfter fram bland annat genom följande analysmodell:   

   

Halvarsson och Öhman Sandberg, s 153, Hur teori kan bidra till lärande, 2009. 

 

Figuren illustrerar hur en projektorganisation kan analyseras utifrån olika funktioner och 

ansvarsområden i ett utvecklingsprojekt. Modellen kan fungera som ett redskap för att 

analysera de strukturella förutsättningarna i ett projekt. Finns inte ett aktivt ägarskap eller 

professionell styrning fungerar inte ramverket för projektet, det förlorar struktur och 

handlingsutrymme och medför med stor sannolikhet ingen utveckling.  

 

Faktorer som främjar en framgångsrik utveckling genom projekt och därmed ett lärande är 

hög delaktighet, att avvikelser utnyttjas som viktiga källor till lärande och omprövning, att det 

ges konstruktiv feedback och att det finns en tydlig arbetsfördelning mellan olika aktörer.  

 

Kunskapsanvändningen eller lärandet i utvärderingar kan te sig olika (Vedung 2009):    

• Instrumentell, förbättringsinriktad kunskapsanvändning: Resultaten från en utvärdering 

används mer eller mindre utifrån ”best practise” eller ”lessons learned” som är direkt 

tillämpningsbara på verksamheten.  

• Konceptuell kunskapsanvändning: Resultaten från en utvärdering bidrar till att man får en 

ökad förståelse för uppdraget eller målen. Dessa kan på längre sikt verka instrumentella och 

därmed konkretiseras till handlingar.  



83 
 

• Politisk kunskapsanvändning: Resultaten används för att argumentera för en sedan tidigare 

genomförd åtgärd. Kan verka som ”slagträ” i en debatt/politiskt spel. 

• Symbolisk kunskapsanvändning: Resultaten används för att legitimera en viss verksamhet 

eller åtgärd. Utvärderingen signalerar att verksamheten eller åtgärden genomförts på rationella 

grunder.  

 

De två senare kunskapsanvändningarna av ett utvärderingsresultat refereras ofta till som ett 

missbruk av utvärdering som metod.  

 

Vedung (2009)  beskriver inte bara de olika kunskapsanvändningarna utan även om ett 

ritualmässigt användande av utvärderingar. Han menar på att det finns fall då man kan koppla 

utvärderingar till myten om det moderna projektet, där utvärdering används för visa att det 

handlar om en modern organisation som bygger på vetenskaplighet. 

 

Lärande  

Vad innebär då ett lärande? För att kunna konstatera vem som ska lära sig bör man först 

reflektera kring lärande. Enligt Ellström (föreläsning 2011-05-02) kan man tala om lärande 

som en erfarenhetsbaserad förändring ett utvecklingsinriktat lärande, det handlar om att bryta 

tankemönster och invanda handlingar och att ett sökande efter nya lösningar påbörjas. 

Lärande kan i det avseendet ses som en pendelrörelse mellan rutin och reflektion, det vill säga 

mellan reflektivt, kunskapsbaserat handlande och regelbaserat, rutiniserat handlande. Som 

pedagog kan snabbt konstateras att det är en tilltalande och i mångt och mycket en logisk bild. 

Halvarsson och Öhman Sandberg talar om att motsättningar eller konflikter ger 

förutsättningar för utveckling genom att de bidrar till expansivt lärande, något som kan liknas 

vid Ellströms teori om utvecklingsinriktat lärande, ett lärande som leder till 

utvecklingskompetens (Ellström 2009).   
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Ellströms schema över lärandecirkel, föreläsning 2011-05-02. 

 

Lärande verksamheter 

Ellström (föreläsning 2011-05-02) menar på att förutsättningar för lärande i och genom 

projekt är:  

• att projektet avskiljs från den ordinarie verksamheten 

• att det är ett utvecklingsinriktat lärande inom projektet  

• att resultaten tas tillvara och omsätts i den ordinarie verksamheten 

 

Vid en snabb generalisering kan det konstateras att den första punkten i regel efterföljs. 

Projekt brukar vara separerade från den vardagliga verksamheten. Vad gäller den andra 

punkten skulle man kunna hävda att det efterföljs i de fall det finns en fungerande 

projektorganisation och en lärande utvärdering av projektet. Däremot i den sista punkten, att 

resultaten tas tillvara och omsätts i den ordinarie verksamheten, ligger en stor utmaning. Hur 

får man lärdomar från en avskild företeelse ett tillvaratagande och omsättning i den ordinarie 

verksamheten? Vedung (2009) menar att man måste skilja på individuell interindividuell och 

kollektiv nivå, det vill säga en utvärdering kan nyttjas av individer inom en verksamhet utan 

att för den skull leda till en omsättning i den ordinarie verksamheten.  

 

Fallstudier 

Nedan följer beskrivningar av två utvärderingar där vi anlitats som extern utvärderare. Jag har 

medvetet valt att inte namnge eller precisera uppdragen eller uppdragsgivare då det är av 
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underordnad betydelse. Projekten är valda utifrån att Projekt A belyser diskussionen kring 

kunskaps- användning och Projekt B diskussionen kring lärande och delaktighet.   

 

Projekt A.  

Projektet syftade till att stimulera och stötta unga musiker till att kunna utveckla sin musik på 

sin hemort. Att behålla kraften på den lokala orten. Projektet finansierades i huvudsak av EU, 

landsting och kommuner i regionen.  

 

Projekt B. 

Ett projekt som avsåg att testa ett förändrat arbetssätt för rektorer baserat på en teori om att 

rektorer avsätter onödigt stor tid åt administrativa arbetsuppgifter.  

 

Två rektorer kom att rekryteras till två tjänster på två gymnasieskolor, dessutom rekryterades 

även ett administrativt handläggarstöd (denna kom att fördela sin tid mellan de två 

rektorerna). Handläggarstödet skulle tjäna som en avlastning från de rent administrativa 

uppgifterna och möjliggöra för rektorerna att spendera mer tid till ett pedagogiskt ledarskap.  

  

Analys och diskussion 

Reflektioner kring kunskapsanvändning 

I följande avsnitt har jag valt att titta på Projekt A utifrån hur den förvärvade kunskapen 

använts. Som tidigare nämnts kan man tala om att kunskapen kan användas på olika sätt i en 

utvärdering. Den erhållna kunskapen kan enligt Ellström (2009) användas för att:  

• Hitta/använda kunskaper (lessons learned, best practise) som är direkt tillämpningsbara på 

verksamheten. (Instrumentell, förbättringsinriktad kunskapsanvändning) 

• Hitta/använda kunskaper som ger en ökad förståelse för uppdraget eller målen. (Konceptuell 

kunskapsanvändning)  

• Hitta/använda kunskaper för att argumentera för en sedan tidigare genomförd åtgärd. (Politisk 

kunskapsanvändning) 

• Hitta/använda kunskaper för att legitimera en viss verksamhet eller åtgärd. (Symbolisk 

kunskapsanvändning)   

 

I Projekt A var vi som externa utvärderare ombedda att utvärdera en verksamhet som erhöll 

bidrag i huvudsak från EU, landsting och kommuner. Redan från start var det svårt att 

definiera vem som var den egentliga beställaren. Projektets huvudsakliga syfte var att skapa 
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förutsättningar för unga i ett län så att de skulle ges möjlighet att arbeta med och utveckla sina 

kreativa talanger på sin hemort.  Den bild som presenterades för oss signalerade att hela 

projektet i mångt och mycket var en del i en framgångshistoria. Projektledarna satte 

förutsättningarna för uppdraget. Projektets styrelse och finansiärer litade fullt på 

projektledarnas kompetens inom deras respektive gebit.  

 

Vid en genomgång av dokumentation kunde det däremot konstateras att det knappt tillkom 

nya ungdomar utan den befintliga gruppen av unga som projektet tog under sina vingar var i 

princip intakt. Det blev allt tydligare att projektet kretsade kring projektledarna och deras 

egna intressen och ambitioner, det blev även tydligt att utvärderingen inte genomfördes för att 

lära sig och utvecklas utan för att legitimera projektet. Det fanns ett outtalat önskemål från 

flera att utvärderingen skulle smita igenom obemärkt.  

 

Som utvärderare valde vi dock att gå ut med en rapport som inte gav projektet den legitimitet 

som de önskade, utan de presenterades en rapport innehållande kunskap som syftade till att ge 

dem en ökad förståelse för projektet och dess målsättningar.   

 

Då vi ett och ett halvt år efter utvärderingens slut, av ren nyfikenhet, sökte information kring 

projektet visade det sig att det hade en ny struktur, men med samma målsättningar och 

ambitioner. Det tycks som om resultaten bidrog till en konceptuell kunskapsanvändning och 

vidare en instrumentell, det vill säga utvärderingen kom att verka förbättringsinriktat. Det kan 

konstateras att den ursprungliga intentionen med utvärderingen var av en symbolisk karaktär, 

det vill säga den skulle endast tjäna till att legitimera verksamheten. Då utvärderingen inte gav 

det resultat som önskades kom kunskapen att verka konceptuell och i slutändan till och med 

instrumentell.  

 

Om man tittar på projektet utifrån den modell som Halvarsson och Öhman Sandberg (2009) 

presenterar skulle det även kunna föras ett resonemang kring aktivt ägarskap och huruvida 

projektet, i sin ursprungliga form, hade en professionell styrning eller inte.  

 

Reflektioner kring lärande 

Frågan är återkommande i detta paper liksom i litteraturen och i forskningen kring lärande 

utvärdering: Vem ska lära?  Det är en fråga som bör ställas kontinuerligt genom projekten.   
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I utvärderingen av projekt B som syftade till att förändra rektorsrollen inom 

gymnasieförvaltningen var vem ska lära en återkommande fråga, som lyftes vid de 

analysseminarier (hearings) som hölls inom projektutvärderingen.  

 

Inom den huvudsakliga projektgruppen återfanns två rektorer, representanter från 

förvaltningen, fackliga ombud, samt ett administrativt handläggarstöd. De två 

projektrektorerna befann sig på varsin skola verksamma i arbetslag. Eleverna på de båda 

skolorna hade ingen direkt kunskap eller information om projektet. Vad gäller lärarna så hade 

de viss kunskap och kännedom kring projektet.  Däremot var kollegorna till de båda 

rektorerna var relativt insatta i projektet. 

 

 Vid de återkommande analysseminarierna som hölls inom projektet var samtliga rektorer på 

de två skolorna inbjudna tillsammans med övriga projektgruppen, men även andra som var 

intresserade hade möjlighet att delta. Det var en påtaglig känsla bland flera av de rektorer som 

närvarade att projektet var en övergående ”fluga” och att den tjänade enbart som variation i 

vardagen, ett gästspel och inte en möjlighet till utveckling. Hade denna inställning kunnat 

avvärjas genom ytterligare förankring av projektet innan det startade och en inbjudan till ökad 

delaktighet?  

 

Faktorer som främjar en framgångsrik utveckling är bland annat en hög delaktighet. I detta 

projekt återfanns delaktigheten framför allt hos de två rektorerna och förvaltningen 

(projektägarna). Frågan är om man hade kunnat öka delaktigheten bland rektorer, men även 

bland lärare och elever? Hur hade det kommit att påverka måluppfyllnaden och utvecklingen 

inom projektet?  

 

Om delaktigheten och därmed utbytet varit större bland rektorer, lärare och elever hade 

projektet då haft en större kunskapsutveckling? Det kan konstateras att hos de två rektorerna 

lever kunskapen vidare och ger med stor sannolikhet spinoff effekter i deras fortsatta 

karriärer. Även hos förvaltningen medförde den erhållna kunskapen i projektet att en ny 

organisation för verksamheten sjösattes.  

 

Den förändring som genomfördes inom förvaltningen under pågående projekttid, kom att 

påverka projektets utveckling och målsättning. Frågan är om omorganisationen inom 

förvaltningen, utifrån de resultat som framkom i analysseminarier, kan ses som ett lärande? 
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En ytterligare fundering som uppstår är hur långt efter ett avslutat projekt sker lärande som ett 

resultat av utvärderingen?  

 

Slutligen kan det konstateras att följeforskningen måste anpassa sig efter projektet och dess 

givna förutsättning samtidigt som man aldrig får ge avkall på syftet, nämligen att verka 

”störande”.  
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7. Lärandet i lärande utvärdering 

Mia Wester 
 
 
 
Lärandet i lärande utvärdering 
Inledning 

Utvärdering är idag ett mycket vanligt, ofta obligatoriskt, inslag i olika sammanhang inte 

minst för program och projekt inom ramen för EU:s strukturfonder. En definition av 

utvärdering är att den ska vara systematisk, beskrivande samt bedöma värde, kvalitet, 

effektivitet och nyttan av ett objekt (Karlsson, 2009). Objektet kan exempelvis vara ett 

projekt, program eller process. Utvärderingen ska leda fram till ett resultat som utvärderas och 

redovisas vilket kan ske i en rapport. Inför upphandling av en utvärdering bör beställaren 

svara på några grundläggande frågor. Vad ska utvärderas? Vilket syfte har utvärderingen? Hur 

ska utvärderingen gå till eller vilken modell ska användas? Vem ska utvärdera? För vem sker 

utvärderingen och hur ska resultatet användas?  

 

Utvecklingen har gått från att utvärderingen var en aktivitet som genomfördes efter ett 

avslutat projekt, ex post, till kompletterande med utvärderingar mitt i ett pågående projekt, 

mid term evaluation, över till on going evaluation eller lärande utvärdering. En bidragande 

orsak till denna utveckling är Europakommissionens erfarenheter från olika programperioder. 

En viktig lärdom var behovet av mer flexibel ansats och behovsanpassad utvärdering 

(Europeiska kommissionen, 2007). Det resulterade i att kommissionen i sina Guidelines för 

programperioden 2007-2013 förespråkade utvärdering av programmen i form av on going 

evaluation. Denna modell tillämpas numera även i många projekt som delfinansieras av EU. 

 

Det som särskilt fångade mitt intresse under kursen ”Lärande utvärdering Följeforskning” 

våren 2011, var själva lärandet under utvärderingsprocessen. Vad innebär lärande? Sker det 

något lärande i ett projekt och i så fall hur går det till? Vilken typ av lärande förekommer och 

till vilken nytta? Vem eller vilka får del av lärandet och hur tillämpas den nyvunna 

kunskapen? I denna promemoria kommer jag att studera och analysera lärandet baserat dels 

på litteraturstudier och dels från ett pågående projekt.  
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Syfte 
Syftet med denna promemoria är att, utifrån två olika intressenters perspektiv, studera och 

analysera förväntningar och praktiska erfarenheter avseende på lärandet i ett projekt. 

 
Metod och avgränsning 
Promemorian baseras på litteraturstudier samt på telefonintervjuer med två intressenter i ett 

regionalt projekt nedan kallad projektet.  Intervjuer genomfördes med beställare och 

följeforskare. I promemorian studeras och analyseras lärandet främst utifrån beställarens - 

och följeforskarens perspektiv.  

 

Teori om lärande utvärdering 
Ett övergripande syfte med utvärdering är att på något sätt driva en förändringsprocess och 

därmed skapa en hållbar utveckling vilken kan beskrivas som en lärandeprocess. Lärandet i 

projekt förutsätter att man tillåter ett utvecklingsintrikat förhållningssätt och att man som 

intressent får ifrågasätta, komma med nya idéer och tillåtelse att testa dessa.  För att uppnå en 

långsiktighet krävs förstås att en organisation tar tillvara de nyvunna lärdomar som 

framkommit och implementerar dessa i den ordinarie verksamheten (Ellström 2009)  

 

Vad innebär lärande utvärdering? 

Utvärdering definieras av Vedung och Dahlberg (Vedung 2009) som en: 

• noggrann efterhandsbedömning av utfall, slutprestationer eller förvaltning i offentlig 

verksamhet, vilken avser spela roll i praktiska beslutssituationer.  

• Utvärdering är vidare en bedömning av en pågående eller avslutat intervention. Vi kallar 

det efterhandsbedömning, bedömning ex post. 

 

I denna definition menar författarna att bedömning ex post omfattar även pågående 

bedömning. 

 

Den femte generationens utvärdering karakteriseras av ett övergripande syfte som är att 

stimulera till lärande. Lärande utvärdering kan beskrivas som en pågående process med flera 

utvärderingsinsatser och löpande återkoppling under projekttiden (Europeiska kommissionen, 

2007).  Syftet är att kontinuerligt följa projektets genomförande och dess interaktion med sin 

omgivning. Därigenom ska utvärderaren bättre kunna förstå och analysera projektets 

uppnådda resultat.  Kommissionen menar att lärande utvärdering ska styras av fyra principer: 
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proportionalitet, oberoende utvärderare, samverkan och samråd med intressenter och 

transparanse som kan ske genom spridning av resultaten. Avsikten med spridningen är att 

bidra till den offentliga debatten. 

 

Utvärderarens roll beskrivs ofta som någon form av extern störning eller som ett 

återkommande farthinder för att tvinga fram reflektion hos de olika intressenterna (Ellström, 

2009). Vidare ska utvärderaren inta en kritisk och aktiv roll för att driva på utvecklingen och 

vara involverad i projektet men ändå behålla sin integritet (Wahlgren och Jansson, 2011-03-

14). Karlsson menar att lärande utvärdering kännetecknas av att utvärderaren är en samordare 

som bjuder in till dialog och reflektion med de intressenter som ingår ett projekt. Istället för 

att kontrollera finns en strävan att förstärka förändringsprocessen. Det ska även finnas ett 

tillåtande klimat av acceptans för intressenternas olika uppfattningar av det som sker under 

projektets gång. (Karlsson, 2011-02-14) 

 

Vad är nyttan med lärande utvärdering? 

Att resultatet av en lärande utvärderingsprocess ska komma till nytta och användas betonas av 

många forskare (Karlsson, 1999;  Svensson m.fl. (Red.) 2009; Vedung, 2009; Karlsson, 

2011). Lärandet kan beskrivas som den förändring eller effekt som det ger mottagaren. 

(Karlsson, 2011). Lärande kan ske på fyra nivåer: individ, grupp, organisation eller mellan 

organisationer (Ellström, 2009). Nyttan från en utvärderingsprocess kan erhållas under olika 

faser i ett projekt och inom olika områden. Karlsson (1999) beskriver en analysmodell med 

sex områden som kan ligga till grund för att utvärdera nytta: 

1. Nytta genom delaktighet. 

2. Nyttan genom tillgänglighet exempelvis spridning av resultat.   

3. Nytta genom hur användbart resultatet är för en intressent. 

4. Nytta genom lärande eller förändring av attityder, handlingar, rutiner, styrdokument etcetera 

som sker hos mottagaren på individ eller organisationsnivå.  

5. Nyttan genom möjlighet till reflektion. 

6. Nytta genom olika förbättringar som målgruppen erhållit.  

 

Modellen kan främst användas vid bedömning av nytta på samhällsnivå. Karlsson visar även 

på en modell för att utvärdera nyttan på organisationsnivå där man bland annat kan titta på 

ledarskapet, medarbetarnas och verksamhetens utveckling och förbättringsprocesser.  
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Nyttan med lärande utvärdering kan också ske genom spridning mellan olika aktörer och på 

så sätt återföras till det regionernas utvecklingsarbete. Strukturfondsprogrammen syftar till att 

sprida erfarenheter från det nya och innovativa från olika projekt. För denna uppgift vilar ett 

stort ansvar på följeforskaren som genom olika forum har till uppgift att sprida sina 

erfarenheter. Följeforskaren ska även kunna bidra till ny kunskap som kan tillämpas under 

projektet eller programmets gång. Det kan även omfatta större strategiska förändringar där 

roller och organisation analyseras. Följeforskaren kan bli en igångsättare för förändringar till 

en förnyad inriktning i strukturfondsarbetet på programnivå. Det kan exempelvis ske genom 

att skapa ett ständigt lärande kring för- och nackdelar med olika prioriteringsgrunder 

(NUTEK, 2008). 

 

Utifrån en sammanställning av cirka 50 följeforskningsrapporter har det framkommit att 

projekten måste förbättra sin förmåga att skapa strukturer för lärande och att tillvarata 

nyvunnen kunskap (Tillväxtverket, 2011). I rapporten lyfter man fram några svårigheter kring 

följeforskning. En svårighet är bristande beställarkompetens. Slutsatsen är att projektägaren 

redan i sin ansökan bör beskriva vilka förväntningar man har på följeforskningen. En viktig 

framtida utmaning är att utveckla olika former för lärande och att bli bättre på att samordna 

olika insatser, bland annat kring lärande, för att uppnå mer nytta i regionerna.  

 

Vad innebär lärande och hur sker lärande?  

En definition av lärande är (Ellström, 2009) en varaktig kompetensförändring hos en individ, 

grupp eller organisation som ett resultat av de erfarenheter som de fått genom samspelet med 

sin omgivning. Vidare menar Ellström att lärande är en pågående process som kan ske 

planerat men oftast sker oavsiktligt.  

 

Lärande kan beskrivas som en pendelrörelse mellan det Ellström kallar bemästringslärande 

och utvecklingsinriktat lärande. Inom denna pendel finns fyra olika möjligheter till utveckling 

och lärande beroende på om handlandet baseras på reflektion, kunskap, regler eller rutiner 

(Ellström, 2009). 

 

Lärande kan även beskrivas med en lärandecirkel (Ellström 2009) där man kartlägger nuläget, 

analyserar och utvärderar alternativ, identifierar och testar nya idéer som även de utvärderas 

och omprövas. Denna lärandecirkel kan användas som modell av en utvärderare vid 

analysseminarier med olika intressenter.  
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Ett annat sätt att beskriva lärande är i form av loopar enligt bland annat Faugert (Nählinder, 

2009). Första loopen innebär att göra en uppgift bättre under samma förutsättningar. Andra 

loopens lärande innebär reflektion över mål och förutsättningar för att kunna ändra sitt 

beteende i en aktuell situation. Att lära av sina erfarenheter och att kunna tillämpa de nya 

kunskaperna på olika situationer kännetecknar den tredje loopens lärande. 

För att främja till lärande har Ellström identifierat ett antal främjande faktorer (Ellström, 

2009) som kan fungera som ett stödsystem för lärande: 

• Att alla deltagare får vara delaktiga i projektets alla faser.  

• Att fel och misstag kan leda till nytänkande, omprövning och lärande. 

• Att man får och ger återkoppling på handlingar. 

• Att det finns tydliga roller med en tydlig arbetsfördelning och att alla parter hanters jämlikt. 

• Att det skapas en kultur för lärande med öppenhet, stimulans till initiativ, tolerans och en 

uppmuntran av olikheter i tanke och handling. 

• Att man har balans mellan produktion och utveckling i projektet med tid och resurser för 

lärande. 

 

Ett långsiktigt hållbart lärande i ett projekt kräver aktiva projektägare, en professionell 

styrning av en styrgrupp, en kompetent projektledning och engagerade deltagare. (Ellström, 

2009). 

 

Lärande kräver att mottagaren, individ, grupp eller organisation, tar till sig resultatet. För en 

förändring på grupp- eller organisationsnivå krävs mer tid. Ellström delar in lärande i tre 

delar. Det reproduktiva lärandet där man inom givna ramar förfinar och förbättrar sitt 

arbetssätt. Det utvecklingsinriktade produktiva lärandet med lite större frihetsgrad men 

fortfarande inom givna ramar. Den mest omvälvande är det kreativa lärandet med reflektion 

och omprövning och med en stor grad av frihet (Ellström i Karlsson, 2011). 

 

På individnivå kan lärande innebära förändringar av både inre och yttre beteenden (Karlsson 

Vestman, 2011). Lärandet är en process om som pågår kontinuerligt och kan vara medveten 

eller omedveten. Lärandet från en utvärdering kan bidra till förändrade attityder, förståelse för 

verksamheten och ökad förmåga att använda utvärderingens resultat. Resultatet kan bli ett 

förfinat eller vidareutvecklat arbetssätt. Och i ett kreativt lärande kan det leda till en mer 

omfattande omprövning av arbetets upplägg och genomförande. 
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På gruppnivå innebär lärande att skapa kunskap och kompetens i ett kollektiv där helheten blir 

mer än summan av delarna. Lärande från en utvärdering kan bidra till argument, legitimitet 

samt identifiera vilka värden och normer som behöver förändras. Lärande kan innebära 

förfining eller utvecklat arbetssätt samt en förändrad syn på gruppens roll och funktion 

(Karlsson Vestman, 2011). 

 

På organisationsnivå kan lärande innebära att effektivisera och förfina mål, rutiner, processer 

med mera (Karlsson Vestman, 2011). Lärande från en utvärdering kan bidra till att synliggöra 

och förändra exempelvis styr- och policydokument. Organisationen kan även inse vikten av 

att sprida kunskap, idéer med mera utanför sin egen organisation.  

 

Praktik om lärande utvärdering 
Detta avsnitt baseras på telefonintervjuer med två intressenter i projektet. Projektet drivs av 

Bolaget och ska skapa mötesplatser mellan samhällets olika aktörer, där resurser och 

rådgivningsinsatser sammanförs. Projektet ska leda till att fler företag startas och att öka deras 

överlevnadsgrad. De intervjuade är beställaren och projektets följeforskare. De intervjuade 

personerna har utifrån lärandeperspektivet i det aktuella projektet fått lyfta fram konkreta 

exempel på förväntningar, erfarenheter och lärdomar utifrån sina respektive roller. 

 

Beställarens förväntningar, erfarenheter och lärdomar:  
Vi suckade över beskedet att projektet måste ha en följeforskare. Vi hade inte budgeterat för 

detta. När jag sedan insåg att de kunde vara en tillgång förväntade jag mig en bra dialog som 

skulle vara till nytta både för projektledaren och för projektet som helhet samt att vi redan 

under projekttiden skulle kunna göra kursändringar.  

 

Följeforskaren har kontinuerligt träffat projektledningen och speglat projektledarrollen samt 

vad hon ser i sker i projektet. Det uppstod en konflikt i projektet där följeforskaren bidrog till 

nya insikter och förändringar i projektet:   

Konflikten baserades på en frustration kring vilka roller de olika personerna, som står för 

rådgivningsinsatser, skulle ha. Följeforskaren hjälpte mig att klargöra rollerna som coach 

respektive rådgivare. De har sedan gjort ett bra jobb. 
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Med sin långa erfarenhet av företagsrådgivning inom Bolaget fick beställaren en insikt kring 

kompetensbehov hos företagsrådgivarna i den ordinarie verksamheten: 

En vanlig kritik som framförs gentemot Bolaget är att en bra företagsrådgivare själv måste ha 

varit företagare. Med erfarenhet från detta projekt i bagaget inser jag att det viktigaste är vilken 

kunskap rådgivarna har inom sina respektive områden. Det är mindre viktigt att de har 

erfarenhet av eget företagande. 

 

Beställaren lyfter fram ett antal lärdomar från projektet. För det första var följeforskaren ett 

viktigt stöd för projektledaren. Bland annat uppstod ett lärande kring att hantera 

personalkonflikter när det fanns en otydlighet om rådgivarnas olika roller.  En lärdom för 

beställarrollen handlar om att i kommande projekt redan initialt skapa mer flexibla strukturer 

när det gäller olika personella och fysiska resurser: 

Eftersom vi utgick från en ort och använde vår egen personal i mobila team så fick kunden en 

bättre rådgivning. På köpet fick vi högre kompetens på rådgivningen i Bolaget.  Dessutom 

hade vi coacher på plats som träffade kunden i ett första sked och var mycket av en lots samt 

skapade intressanta aktiviteter på plats. En annan erfarenhet är att följeforskaren ger 

legitimitet. 

 

Beställaren har erfarenhet från flera projekt med följeforskare och menar att följeforskaren 

sticker ut: 

Följeforskarens personlighet och coachande förhållningssätt har varit ett bra stöd för projektet. 

Hon har varit närvarande och tydlig.  Följeforskaren har träffat mig och projektledaren både 

gemensamt och enskilt samt hela projektgruppen. Hon har haft ett helhetsperspektiv som jag 

inte upplevt att andra följeforskare har haft.  

 

Bolaget är nu på gång att upphandla en följeforskare till ett nytt projekt. Beställaren inser att 

hon har lärdomar från detta projekt som innebär en ökad medveten om vilka krav hon ställer 

på ett följeforskningsuppdrag: 

Tidigare tog jag för givet att följeforskaren skulle vara med på olika möten och träffa mig, 

projektledaren och olika grupper. Så har inte alla följeforskare lagt upp arbetet men det gjorde 

följeforskaren och vi lärde oss mycket genom dessa dialoger. Nu kommer jag att tydliggöra 

detta i förfrågningsunderlaget. För mig känns följeforskning som ett naturligt inslag i 

kommande projekt. Det är nyttigt att hela tiden har en person som följer projektet.  
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Följeforskarens förväntningar, erfarenheter och lärdomar  

Följeforskaren anser att hon ska bidra till lärande för projektägare, styrgrupp, projektledning, 

projektledare samt till övriga samarbetspartners. Projektdeltagarna ligger dock utanför 

åtagandet. Hon menar vidare att det måste finnas en tydlig struktur för lärande under ett 

följeforskningsuppdrag. Det måste vara återkommande nedslag där man frågar sig: Vad har vi 

lärt oss nu? Vilka förändringar leder det till?  

Mina förväntningar inför ett uppdrag är att vi kontinuerligt ska stanna upp och reflektera över 

hur vi kan använda den nya kunskapen och om det medför några kursändringar i projektet. 

Som följeforskare måste man se helheten men även titta på delarna och diskutera såväl strategi 

som de enskilda aktiviteterna. Man ska bevaka både stort och smått. Det får inte vara några 

begränsningar. 

 

Följeforskaren menar också att en följeforskare har ansvar för att paketera lärandet och sprida 

det till andra personer och organisationer utanför projektets intressentgrupp: 

Följeforskning på projektnivå kan bidra till att flytta fram positionen för ett helt program. Min 

förhoppning är att de enskilda projekten kan ge effekter under pågående programperiod.  Våra 

lärdomar skulle kunna bidra till att programkontoren väljer ut projekt med hög kvalitet. 

 

Följeforskaren har haft kontinuerliga dialoger med olika grupper och individer i projektet. 

Projektledningen fick tidigt en första delrapport med flera konkreta förslag: 

Vi har haft bra dialoger med reflekterande samtal med projektledare, projektägare och med 

projektgruppen. Överlag har det varit ett stort intresse för det jag har lyft fram. De tog 

verkligen till sig denna rapport och började jobba med förslagen. 

 

Projektet är enligt följeforskaren ett väl genomfört projekt. De gör det de ska och når de 

uppsatta målen: 

Alla aktiviteter och erbjudanden har varit gratis för deltagarna. Det i kombination med ett 

intressant innehåll har gjort att många deltagit. Men det säger inte vilken betydelse dessa 

aktiviteter har haft för att företagen överhuvudtaget startat eller om det lett till ett mer hållbart 

företagande. Enligt de kundintervjuer jag genomfört anser alla att de skulle ha startat ändå men 

att projektet har påskyndat processen och de har fått nya kunskaper. Vilket givetvis också är 

viktiga resultat.  
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Det kan finnas en svårighet om man som följeforskare vill lyfta diskussionen en nivå och se 

hur ett projekt relaterar till strukturfondsprogrammens övergripande tillväxtambitioner: 

Om man tittar på projekt utifrån ett helhetsperspektiv måste man ställa sig många frågor. Leder 

detta projekt till tillväxt?  Är det rätt indikatorer? Räcker dessa indikatorer eller behövs fler? 

Är det rätt omfattning? Är det rätt målgrupp? Har vi rätt innehåll?  Denna typ av diskussion är 

inte alltid enkel att föra på projektnivå men däremot är programföljeforskaren en bra mottagare 

för detta resonemang. 

 

Det är enligt följeforskaren en svår konst att utforma ett projekt i enlighet med gällande 

kriterier som även engagerar företag och bidrar till deras nytta. Denna programperiod 

prioriteras projekt som leder till tillväxt genom nya jobb och nya företag: 

Ibland undrar jag vilken kompetens det finns för att välja ut projekt som kan leverera detta? 

Om Strukturfondspartnerskapet skulle bestå av ett antal erfarna företagare – hur skulle urvalet 

se ut då? 

 

Följeforskaren har varit i kontaktat Strukturfondens programkontor kring lärande och 

möjlighet att göra kursändringar under projekttiden:  

Det är acceptabelt att göra förändringar inom projektets ram. Större förändringar blir kanske 

möjliga att genomföra i nästa programperiod. Ett sammantaget lärande kanske kan leda till att 

Strukturfonden i framtiden har andra mätmetoder, indikatorer och hur man gör urval av 

projekt. 

 

Följeforskaren har haft fått god respons från programföljeforskaren som menar att det är få 

följeforskare som problematiserar över resultaten. Följeforskaren har bidragit med sina 

erfarenheter på en lärandekonferens som Tillväxtverket arrangerat samt på ett seminarium 

som programföljeforskaren anordnat:  

Det är en utmaning att utforma lärkonferenser med inslag av double loop learning och djupare 

reflektioner över det vi sett och lärt oss.  

 

Först efter två år anser följeforskaren att hon som följeforskare har börjat reflektera över sitt 

eget lärande i detta uppdrag:  

Att vara följeforskare är en mer sammansatt uppgift än jag insåg. Om jag går in som 

följeforskare i nya projekt hoppas jag kunna lägga en mer noggrann grund för mitt arbete och 

ha fler kritiska frågor kring programlogiken. Det förutsätter att man som följeforskare kommer 

in redan från början av ett projekt. Det är också viktigt att säkerställa mätmetoderna redan från 
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start. Jag kommer även att ta en diskussion med projektledningen om hur vi ska lägga upp 

lärandet under projekttiden utifrån nyttan för projektet.  

 

För framtiden önskar följeforskaren större flexibilitet på olika nivåer: 

Det borde vara mindre dramatiskt att avbryta ett projekt. Den återstående tiden kunde man få 

använda i ett nytt projekt med en annan inriktning baserat på den erfarenhet man fått. Om inte 

det är möjligt skulle man ändå avbryta ett projekt man inte är nöjd med och ta med sig 

lärdomen till framtida uppdrag.  

 

Följeforskaren vill lyfta diskussionen och hoppas att följeforskare i högre grad ska börja 

problematisera och ifrågasätta istället för att enbart följa upp indikatorer som hon anser är 

projektledarens uppgift:  

I ett annat projekt som jag följer ser jag att de levt upp till få av indikatorerna men jag bedömer 

ändå att det är ett mycket bra projekt. 

 

Diskussion 
Det övergripande syftet med on going evaluation är att stimulera till lärande (Karlsson 

Vestman, 2011). Fokus i denna rapport har varit själva lärandet i lärande utvärdering vid ett 

utvärderingsuppdrag för ett projekt. Kärt barn har många namn och även många 

förklaringsteorier. Det visas i den bredd av litteratur skriven av olika forskare. Den röda 

tråden i alla dessa teorier kan beskriva lärandet i ett projekt som en process med en 

kontinuerlig dialog där olika stationer utgör naturliga farthinder i form av ifrågasättanden, tid 

för reflektion och därmed möjlighet att få nya idéer som kan omsättas i praktiken (Ellström, 

2009) 

 

De två genomförda intervjuerna visar på att lärandet sker på olika nivåer även i ett pågående 

projekt.  Lärande har varit en kontinuerlig process i det aktuella projektet och pågår 

fortfarande i form av reflektion, insikter och tillämpning av den nyvunna kunskapen i nya 

situationer och roller.  

 

Lärandet i projektet har främst skett på individnivå men även mer eller mindre på grupp- och 

organisationsnivå samt till olika externa personer och organisationer. Följeforskaren har haft 

en hög ambitionsnivå och hoppas att hon genom sina spridningsaktiviteter, som rapporter, 

dialog med programkontor och föreläsningar för följeforskare på projekt och programnivå, 
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ska bidra till sjätte generationens lärande utvärdering. Den karakteriseras av att även 

ifrågasätta hela projektets existensberättigande och med möjlighet att göra halt och helt om 

eller att lägga ner ett projekt som inte levererar i enlighet med övergripande programmål.  

 

För att lärande ska komma till stånd krävs en tillåtande miljö som uppmuntrar till reflektion, 

ifrågasättanden och att nya idéer som får testats i praktiken (Karlsson Vestman, 2011-02-14; 

Ellström i Karlsson Vestman 2011). Följeforskaren har i allra högsta grad haft den 

ambitionen och trots en del invändningar skapat en lärandemiljö för både individer och olika 

grupper i projektet. Följeforskaren har verkligen tagit en aktiv roll när det gäller lärande i 

stort som smått både internt och externt. Trots att det initialt fanns ett visst motstånd från 

projekt- och styrgrupp har följeforskarens löpande dialoger och ifrågasättanden satt igång en 

process som resulterat i revidering av projektet främst i forma av förfining och förnyelse inom 

givna ramar.  

 

Projektledaren fick initialt en lärandeprocess kring konflikthantering. Det är en allmängiltig 

kunskap som hon, åtminstone delvis, kommer att kunna omsätta i många situationer i 

framtiden. Den initiala dialogen som ledde till en större förändring när det gäller personella 

och fysiska resurser verkar också ha bidragit till mer bestående avtryck för beställaren.  Även 

de erfarenheter hon haft av lärande under projektet har bidragit till nya insikter och kunskaper 

när det gäller hennes beställarkompetens. Beställaren kommer i ett aktuellt 

förfrågningsunderlag att vara mer tydlig och mer krävande när det gäller upplägg och 

genomförande av lärandeprocessen. Detta är exempel på två insikter som kan komma att ge 

avtryck även i beställarens organisation. Beställaren kan bli en katalysator för en 

lärandeprocess inom organisationen på regional och även på nationell nivå. Här krävs tålamod 

eftersom förändringar på organisationsnivå tar tid (Ellström i Karlsson Vestman 2011). När 

beställarna blir mer medvetna om vad de kan kräva när det gäller lärandeprocesser kommer vi 

följeforskare att tvingas tydliggöra och planera för lärande i utvärderingsuppdrag.  

 

Följeforskaren började först efter ett par år att reflektera och ifrågasätta projektet på en mer 

övergripande nivå. Hon har försökt att lyfta frågor som exempelvis: Var det rätt tänkt från 

början? Har vi rätt indikatorer, mål, målgrupp eller innehåll? Följeforskaren upplever att hon 

inte fått respons kring dessa frågor i projektet varken på individ eller på gruppnivå. Det kan 

delvis förklaras av att få eller inga av intressenterna hade någon större erfarenhet av 

följeforskning och lärandeprocesser på denna nivå. Det är naturligt att ifrågasättanden på 
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denna nivå kan upplevas som ett hot. Det kan tolkas som att ingenting i projektet är rätt eller 

bra. Det kan även vara svårt att analysera vilka indikatorer som bäst bidrar till tillväxt i en 

region när man kanske inte ens är helt överrens om vad tillväxt innebär? Vad hade 

följeforskaren kunna göra annorlunda? Det fanns ett relativt stort gap mellan följeforskarens 

och övriga intressenters lärande i projektet. Följeforskaren har omvälvande kreativa 

reflektioner där hon omprövar i princip allt. Övriga intressenter befinner sig snarare på en 

nivå där man förfinar och förbättrar sitt arbetssätt och utvecklingen sker inom befintliga ramar 

(Ellström i Karlsson Vestman 2011). 

 

Kunde följeforskaren då ha förväntat sig större engagemang eller fler loopar i lärandet? 

Knappast. Följeforskaren har med sin höga ambition och från sitt helikopterperspektiv 

sannolikt i stor utsträckning bidragit till lärandeprocesser som i framtiden kommer att ge 

avtryck på alla fyra lärandenivåer. Hon har åtminstone visat att lärande processer kan vara 

givande, inte är farliga och kanske till och med intressanta! 

 

Följeforskaren har fått insikter som kommer att påverka hennes framtida uppdrag. Hon 

kommer att på ett tidigt stadium vara mer tydlig och kritisk när det exempelvis gäller 

programlogik och mätmetoder. Hon kommer även att bli än mer ihärdig i sin roll som 

naturligt farthinder och köra flera lärandecirklar kring en och samma fråga i sina 

analysseminarier.  En intressant lärdom är att hon i ett tidigt skede har för avsikt att i samråd 

med projektledningen göra en plan för lärandet i projekten. Det stämmer väl med 

Tillväxtverkets analys i rapporten Vad kan vi lära genom följeforskning? Där en viktig 

framtida utmaning är att utveckla former för lärande för att skapa nytta i den regionala 

tillväxtpolitiken. Om Tillväxtverket, redan i ansökan, kommer att kräva en utvärderingsplan 

som tydliggör förväntningar på följeforskningen så kommer det med automatik att bidra till 

lärande loppar hos både beställare och följeforskare (Tillväxtverket, 2011). Det är en 

intressant reflektion från Tillväxtverket. Hur länge kommer det att dröja innan de ställer dessa 

nya krav? Det borde vara ganska lätt att göra denna förändring men jag är rädd för att det 

dröjer. Om jag har rätt kan man verkligen fråga sig - Varför?    

 

I projektet har man sökt skapa en främjande miljö för lärandet främst genom delaktighet och 

återkoppling. Frågan är hur högt tak det funnits när det gäller att tillåta misstag och stimulera 

till nytänkande? Till viss del tycks dessa ingredienser har funnits men inte i den grad som 

följeforskaren skulle ha önskat. Projektledning och beställare har individuellt och i grupp 
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avsatt tid för reflektion och lärande. Var det tillräckligt? Borde de ägnat mer tid åt detta? 

Enligt följeforskaren har det funnits en viss obalans mellan tid för aktiviteter och tid för 

utveckling av projektet. Med en betoning på produktion. Beställaren anser att det funnits 

många tillfällen för dialog och reflektion i olika grupperingar. Som utomstående betraktare är 

jag benägen att hålla med beställaren, särskilt med tanke på att lärande utvärdering trots allt 

ännu är i sin linda.  

 

Det finns arenor för lärande även för följeforskare men de går, enligt följeforskaren, i gamla 

hjulspår och det är inte tillräckligt högt i tak. Hon har själv deltagit som föreläsare på ett par 

spridningskonferenser. Av en programföljeforskare har hon fått veta att hennes reflektioner 

kring projekt sticker ut. Det tycks vara ytterst få följeforskare som lyfter blicken och 

ifrågasätter projektets grundvalar med ambition att flytta fram positionen för ett helt program! 

Det verkar paradoxalt att dessa begränsningar finns när själva uppdraget för följeforskare är 

att stimulera andra att ifrågasätta, ompröva och göra kursändringar. Vad beror denna paradox 

på? Den kan dels förklaras av tradition och ohejdad vana. Det vill säga att 

utvärderingsuppdraget, trots en ny ytterrock, genomförs som man alltid har gjort. En annan 

förklaring kan vara tidsbrist eller att uppdraget har haft låg prioritet hos beställaren som 

budgeterat därefter. Rädsla kan vara en annan förklaring. Om man som följeforskare är för 

kritisk och ifrågasättande kan man av beställaren, projektledningen och styrgruppen upplevas 

som besvärlig. Man riskerar kanske att minska sina chanser till nya uppdrag inom denna 

relativt begränsade marknad. Bekvämlighet kan vara ytterligare ett skäl. Jag vill inte tro att 

det beror på bristande förmåga hos följeforskaren även om det i vissa fall torde vara en del av 

förklaringen. 

 

 Efter intervjuer med en följeforskare och en beställare är det svårt att dra några långtgående 

slutsatser. Men det ser ut att finnas en stor utvecklingspotential. Vi får se fram emot tydligare 

och mer ambitiösa krav på oss som följeforskare. Om man ska leva som man lär borde det på 

regional och nationell nivå skapas fler arenor för en kontinuerlig lärande process för 

följeforskare. Dessa möten skulle fungera som naturliga farthinder och präglas av en hög grad 

av delaktighet samt vara en extremt tillåtande miljö för nytänkande! 
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8. Lärande utvärdering och utvärderarens roll 
- Reflektioner omkring de nya förutsättningarna för lärande utvärdering och hur det 

påverkar utvärderarrollen 

Robert Gustafsson 

 

 
 
Bakgrund och syfte 

I detta paper beskrivs och diskuteras förutsättningarna för att arbeta med utvärdering enligt 

begreppen on-going evaluation, lärande utvärdering/följeforskning utifrån kurslitteratur, 

seminarier och egna erfarenheter från och Europeiska Socialfondens programområde 1, 

”Kompetensutveckling”. 

 

Kursen i lärande utvärdering/följeforskning syftar på den nya satsningen som EU introducerat 

för innevarande programperiod 2007-2013 och gäller både den regionala strukturfonden och 

socialfonden. 

 

EU-kommissionens styrdokument36 för utvärdering inom strukturfonderna använder 

begreppet on-going evaluation som på svenska har översatts med både Lärande utvärdering 

(ESF-rådet)och Följeforskning (Tillväxtverket). Personligen föredrar jag begreppet lärande 

utvärdering av flera skäl. On-going evaluation innehåller begreppet utvärdering och inte 

forskning och fokuserar på den stora förändringen i de nya direktiven i form av en pågående 

aktivitet snarare än den tidigare Mid Term Evaluation. Tanken med att utvärdera under 

projekttiden är att bidra till löpande information som kan leda till tidigare korrigering, 

styrning och ökat lärande.   

 

Spelreglerna för att genomföra utvärderingar i praktiken i enlighet med det nya angreppssättet 

on-going evaluation diskuteras utifrån frågeställningarna nedan. Diskussionen avgränsas i 

huvudsak till utvärdering av projektverksamheter inom ramen för Europeiska Socialfondens 

programområde 1, ”Kompetensförsörjning” som är det område där jag har mest erfarenhet. 

                                                 
36 European Commission (Directorate General Regional Policy), Indicative Guidelines on Evaluation Methods: 

Evaluation During the Programming Period, Working Document No. 5, October 2006 
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Frågorna i detta paper är ställda både men en ambition att förstå on¬going evaluation/lärande 

utvärdering och att kunna ge vägledning om hur dessa genomförs i praktiken: 

 

• Hur definierar EU kommissionen begreppet on-going evaluation? 

• Hur ser Svenska ESF-rådet, centralt och ute i regionerna, samt de projektägare som driver 

projekt inom ramen för Socialfondens programområde 1 på ongoing evaluation/lärande 

utvärdering? 

•Vad innebär on-going evaluation/lärande utvärdering för utvärderarens roll, val av 

utvärderingsstrategi samt utvärderingsmetoder för att genomföra den typen av utvärdering? 

 

Kort om bakgrunden till Strukturfondsprogrammen
37:  

Sammanlagt har Sverige tilldelats mer än 17 miljarder kronor från EU till 

strukturfondsprogrammen för den nu aktuella programperioden, 2007–2013. Den största 

delen av den summan avser den regionala utvecklingsfonden – totalt 10,5 miljarder kronor. 

Inom de regionala strukturfondsprogrammen svarar åtta program för regional konkurrenskraft 

och sysselsättning för cirka 8,4 miljarder kronor tillsammans. Till dessa summor tillkommer 

lika mycket i form av nationell medfinansiering. Drygt 6 miljarder kronor i EU-stöd, dvs. 

över 12 miljarder kronor inklusive nationell medfinansiering avser den sociala fonden som är 

en del av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och 

sysselsättning. Socialfondsprogrammet genomförs via åtta regionala planer – en för varje 

region. Regionerna är de samma som för de regionala strukturfondsprogrammen. 

 

EU kommissionens beskrivning av ramarna för on-going evaluation 

I dokumentet Indicative Guidelines On Evaluation Methods: Evaluation During The 

Programme Period
38  redogörs för hur utvärderingar genomförts under tidigare 

programperioder med fokus på mid-term evaluations samt det faktum att dessa har lett fram 

till ett behov av mer flexibla och behovsdrivna utvärderingar under det nya begreppet on-

going evaluation. On-gong evaluation beskrivs som en process, en serie 

utvärderingsaktiviteter med syftet att löpande följa ett programs implementering och resultat 

samt förändringar i omvärlden för en bättre analys av resultat och långsiktig impact samt, där 

                                                 
37 Vad har vi lärt i halvtid? Brulin G, Jansson S, Andersson M, Svensson L och Uliczka H, 2009 
38 European Commission Working Document No. 5, October 2006 
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det behövs, föreslå förändringar och förbättringar. Poängen är att komma tillrätta med de 

otydligheter och sena utvärderingar som var karaktäristiskt för tidigare programperioder.  

 

On-going evaluation ska styras av följande fyra principer:  

 

• Proportionalitet i fråga om utvärderingarnas omfattning i relation till projektstorlek 

och potentiella ”riskområden” när det gäller implementering. 

• Utvärderarna ska vara oberoende i relation till berörda myndigheter för att säkra 

trovärdigheten i utvärderingsresultaten. Fokus ligger på konstruktiv kritik med 

syfte att förbättra. 

• Partnerskap är avgörande för planering, utformning och genomförande av 

utvärderingarna som en bas för lärande, öppenhet och transparens. 

• Utvärderingsrapporter ska publiceras för att bidra till transparens och 

offentlig debatt.  

 

Dokumentet anger vidare kvalitetskrav för både utvärderingsprocess och slutrapporten såsom; 

krav på tydliga och sammanhängande målformuleringar, krav på utvärderares kompetens, 

utvärderingar ska tydligt svara upp mot huvudfrågeställningar, en dialog ska upprättas mellan 

utvärderare, beslutsfattare och projektansvariga, datainsamling ska präglas av hög reliabilitet 

och utvärderingen ska vara en öppen process där olika intressenter involveras. Slutligen ska 

utvärderingsrapporter på ett lättfattligt sätt beskriva målsättningar, organisation och resultat 

samt innehålla användbara rekommendationer för alla berörda. 

 

Utvärderingarna ska sammanfattningsvis enligt styrdokumentet vara efterfrågestyrda, bidra 

till utveckling, syfta framåt och deras resultat ska återföras till ledning och andra berörda. 

 

Relevant kursmaterial 

Nedan följer ett referat av kurslitteratur som jag tycker är centralt för frågeställningarna och 

som varit till nytta för mig själv i reflektionen runt vad lärande utvärdering är och hur det kan 

genomföras.  
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I kursboken ”Lärande utvärdering genom följeforskning”39 finns ett antal tolkningar av vad 

lärande utvärdering innebär. I bokens första kapitel som är en del av inledningen och 

bakgrund till boken redogör Lennart Svensson och Karin Sjöberg40 för grundläggande tankar 

om vad utvärdering är, varför det ska utvärderas, den historiska utvecklingen, den nya 

lärandeaspekten och kopplingen till forskning.  

 

Författarna utgår från den klassiska definitionen om utvärdering som en bedömning av en 

företeelse byggd på systematisk insamling av information med syftet att göra en bedömning 

av en aktivitet, åtgärd, program eller produkt. En kritisk granskande process byggd på vissa 

metoder och genomförd på ett systematiskt sätt (Karlsson 1999). Här – och rakt igenom 

kurslitteraturen framstår med all tydlighet att utvärdering är ett mångfacetterat begrepp som 

kan betyda väldigt olika saker och genomföras på många olika sätt. De kan vara inriktade på 

processer (formativa) eller resultat (summativa) och förväntas ofta bidra till att resultaten 

kommer till användning.  

 

I en historisk återblick lyfts Guba och Lincolns (1989) perspektiv med fyra generationer av 

utvärdering; vilket rör sig från kartläggning, tester och mätning på 60-talet till den andra 

generationen med en mer beskrivande ansats med ambitionen att mäta måluppfyllelse i 

förhållande till insatserna utan att problematisera insatsen och dess mål. Den tredje 

generationen anlade ett mer självständigt och granskande perspektiv med ambitionen att 

(be)döma olika aspekter av en insats i ett vidare perspektiv. I den fjärde generationen 

problematiserar man utifrån olika synsätt och intressenters perspektiv som involveras för att 

med hjälp av dialog och en mängd metoder berika förståelsen och bedömningen av en insats. 

Ambitionen med utvärdering har således ökat genom de fyra generationerna och rört sig från 

det avgränsade och enkla mot en mer komplex och ifrågasättande hållning. 

 

Författarna menar att denna utveckling ligger i linje med - och banar väg för den nuvarande 

ambitionen av interaktivitet, kritisk reflektion och lärande. Författarna menar vidare att det 

lärande förhållningssättet visat sig överlägset när det gäller överlevnaden och utvecklingen av 

både sociala och innovativa projekt.  

                                                 
39 Lärande utvärdering genom följeforskning. Svensson L, Brulin G, Jansson S och Sjöberg K, 2009 
40 Lärande utvärdering genom följeforskning. Kapitel 1, Svensson L, Brulin G, Jansson S och Sjöberg K 
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Karlsson41 gör en delvis annorlunda historieskrivning med tre huvudsakliga epoker; 50-60 

talen som präglas av mätning och kontroll dock utan bedömning. 60- och 70-talen präglades 

av processutvärderingar som också förväntades innehålla en kvalitativ bedömning. Under 80- 

och 90-talen tillkom interaktivitet och deltagande för att uppnå ökad relevans och inflytande. 

Mönstren har följt på varandra men inte ersatt varandra utan snarare byggts på som 

arkeologiska lager.  

 

För att återgå till Karlsson och Sjöbergs framställning med tanke på lärande, så lyfts vikten av 

systematisk återkoppling av erfarenheter som en grund för att intressenterna ska ha en chans 

att lära, korrigera och utveckla projekt eller insatser. De organisationer som ”utsätts” för 

utvärdering kan dock ha olika strategiska perspektiv eller synsätt på utvärdering. Två 

huvudperspektiv diskuteras. 

 

Planeringsstrategi kallas ett linjärt synsätt som beskrivs i termer som en mekanisk, sluten och 

styrd syn på utveckling där utvärdering har en låg prioritet, ska stämma av resultat och oftast 

rapporterar på ett enkelriktat sätt med distans mellan parterna. Detta kontrasteras mot 

Utvecklingsstrategi där utvärdering är viktigt, lärande ses som en process nära kopplad till 

utveckling och byggd på reflektion med syftet att ge fördjupad förståelse av mål och metoder.  

Utvärdering i den miljön präglas av dialog, närhet, kontinuerlig omprövning, inkludering av 

olika intressenter och kontinuerlig, interaktiv avrapportering. En form av kollektiv lärande 

präglad av ett öppet förhållningssätt som uppmuntrar kritisk granskning, experiment och även 

misslyckande.  

 

Trots de starka kontrasterna menar författarna att båda perspektiven är komplementära och 

bör kombineras.  

 

Författarna redogör sedan för de tre vanligt förekommande typer av utvärderingar; 1) ex-ante 

som görs på förhand för att studera logiken och teorin i en insats, 2) processutvärdering som 

sker löpande med syftet att förbättra genomförandet, och 3) efterhandsutvärdering (ex-post) 

med varierande syfte såsom måluppfyllelse, effekter och effektivitet. Dock kan en insats 

utvärderas löpande utan att det för den skull finns en tydlig läroprocess kopplad till 

                                                 
41 Utvärdering – mer än metod (1999) Karlsson, O 
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utvärderingen. Samtliga typer av utvärdering anses kompletterande för ett hållbart 

utvecklingsarbete.  

 

En lärande utvärdering då – fokus för läroboken och hela kursen – hur går det till? Författarna 

pekar på några centrala faktorer som de anser utgör grundstenarna: Det bör vara en 

organiserad läroprocess som sker löpande och utgör en del av utvecklingsarbetet. Syftet är att 

förbättra insatsen både ifråga om kortsiktiga resultat och långsiktiga effekter. Både deltagare, 

projektledare, projektägare, finansiärer involveras som individer och organisationer. 

 

Några nyckelfrågor erbjuds till hjälp för att organisera och styra lärandet: 

 

• När sker lärandet? Sker det i slutet av projektet eller under hela processen? 

• Vem deltar i lärprocesserna? 

• Vad lär sig deltagarna? Har de tillägnat sig teoretisk och/eller praktisk kunskap? 

• Hur går lärandet till? Vilka metoder används? (Ett antal exempel anges.) 

• Vad blev resultatet av lärandet för projektet? Har lärandet resulterat i en fördjupning 

beträffande inriktning, vägval, resurstilldelning, mål eller medel? Har lärandet påverkat 

utvecklingsarbetet och gjort det mer långsiktigt och hållbart? 

Avslutningsvis skriver Svensson och Sjöberg att syftet med boken inte är att lansera lärande 

utvärdering som en ny trend och något bra i sig med risk för en ensidig och förenklad 

tillämpning av denna modell. Istället vill man bidra till att hitta former för kombinationer och 

samspel med olika former av utvärdering. 

 

Användning och nytta av utvärderingar: ett lärandeperspektiv 

I kapitel sju av Lärande utvärdering genom följeforskning42 vidareutvecklar Per-Erik Ellström 

lärandeperspektivet i utvärdering och diskuterar olika former av. Han visar först att forskning 

visar att utvärderingsresultat används sällan eller inte alls vilket kan bero på olika faktorer 

såsom intressekonflikter, komplexa beslutsprocesser eller en byråkratisk organisationskultur. 

Ett annat grundläggande hinder för lärande utvärdering är oviljan till förändring i 

organisationer. De olika formerna för användning av kunskap som förs fram sträcker sig från 

rationell användning vilket innebär förbättring och ökad förståelse av ett projekt eller program 

                                                 
42 Lärande utvärdering genom följeforskning. Kapitel 7 Svensson L, Brulin G, Jansson S och Sjöberg K 
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– till en mer rituell användning i syfte att uppnå ökad legitimitet för den utvärderade insatsen. 

Utvärderingens utformning är avgörande för i vilken grad den kommer att användas.  

 

Ellström anger fyra punkter som han anser är kärnan i lärande utvärdering: 

1. En utvärdering med den flerfaldiga uppgiften: 

• att utveckla vetenskapligt hållbar (valid) kunskap om det projekt eller program som 

utvärderas, (t.ex. kunskap om samband mellan programaktiviteter och resultat/effekter av 

dessa aktiviteter; 

• att ge underlag för förbättringsåtgärder; 

• att bidra till individuellt lärande i form av nya kunskaper, begrepp, perspektiv etc. hos 

dem som direkt berörs av utvärderingen samt till ett organisatoriskt lärande, t.ex. i form av 

förbättrande rutiner för program-/verksamhetsutveckling; 

• att ge underlag för offentlig debatt, opinionsbildning och lärande vad gäller den 

verksamhet, det projekt eller program som utvärderas. 

2. Utvärderingen genomförs under ett pågående projekt eller program med syfte att dokumentera 

processen och att ge underlag för kontinuerliga förbättringsinsatser – utvärderingen har 

således en i huvudsak formativ funktion. 

3. Utvärderingen utformas och genomförs i samverkan mellan utvärderare och de som berörs av 

utvärderingen, men inom ramen för en tydlig arbetsfördelning mellan utvärderare och de som 

ansvarar för projektets/programmets genomförande. De som berörs av utvärderingen 

(användarna) inbjuds att delta i formuleringen av utvärderingens syfte, frågeställningar och 

metoder för datainsamling.  

4. Utvärderingen genomförs som en cyklisk process där aktiviteter för insamling och analys av 

data varvas med gemensamma seminarier med fokus på feedback, validering och tolkning av 

resultat samt diskussion och planering av åtgärder. Datainsamlingen och analys kan ske med 

olika former av metoder. 

När det gäller utvärderarens roll i lärande utvärdering lägger Ellström fokus på punkterna tre 

och fyra vilket ställer stora krav på – förutom metodisk kompetens – kommunikativ och social 

kompetens som kan skapa en kultur av kritiskt ifrågasättande och nyfikenhet på 

underliggande processer.  

 

Lärandet syftar i grunden till att skapa förutsättningar och inspiration till att resultat tas emot 

och omvandlas till praktisk handling som utvecklar den berörda verksamheten. Ellström 

menar att utvärderaren måste skapa en balans mellan produktionens logik som syftar till att 
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utföra uppgifter effektivt – och utvecklingens logik som strävar efter att uppnå förbättringar 

eller innovationer.  

 

Utvärderarens uppgift blir att skapa ”naturliga farthinder”, exempelvis i form av 

analysseminarier där man stannar upp och reflekterar över vad man gör, varför och vilka 

resultat detta leder till. Ellström skissar sedan på sju steg för en idealiserad lärandeaktivitet 

inom ramen för återkommande seminarier. Dessa innehåller datainsamling, övergripande 

analys, fördjupad analys av eventuella brister i måluppfyllelse, utveckling av 

förbättringsåtgärder, test och implementering av dessa – för att sedan starta en ny cykel av 

datainsamling som en del i den pågående utvärderingen.  

 

I kapitlets avslutning diskuteras problematiken med att utvärderaren med detta 

förhållningssätt riskerar att bli alltför nära involverad i den utvärderade verksamheten och 

därmed riskera sin objektivitet. Frågan väcks också om det är rimligt att en utvärderare ensam 

kan förväntas besitta all den nödvändiga kompetensen för att genomföra både traditionellt 

utvärderingsarbete och samtidigt bidra till utvecklingsprocesser. En möjlig lösning som anges 

är att arbetet utförs av team med olika roller och kompetenser.  

 

Reflektion kring frågeställningarna 

EUs nya riktlinjer för hur on-going evaluation bör bedrivas är i mitt tycke en positiv 

utveckling som ligger i linje med den historiska utvecklingen beskriven som fyra 

generationer. Om generationerna ska ses om en utveckling så innebär det inte att tidigare steg 

kopplas av – utan det handlar om en utveckling, fördjupning och mognad. Tidigare 

komponenter i utvärdering såsom mätning, kontroll, bedömning av måluppfyllelse finns enligt 

min erfarenhet kvar i högre eller mindre grad och förväntas oftast täckas in – med lärandet 

som en ytterligare dimension. 

 

Att våga problematisera och vara lika intresserad av lyckade resultat som misslyckande är ett 

djärvt, nytt och intressant perspektiv som gör utvärderingsarbetet mycket mer intressant och 

utmanande. Att lärande nu fokuseras och backas upp genom nya direktiv, ökade budgetar, 

forskning och utbildningar är alltså positivt även om det tar tid innan det nya tänket slår 

igenom och hittar sina former i den konkreta tillämpningen.  
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De valda exemplen från kurslitteraturen ger god vägledning hur den lärande ansatsen kan 

förstås, vilka hinder och problem som finns på vägen samt hur en framkomlig väg kan se ut 

inte minst med tanke på utvärderarens roll och ansvar. 

   

Olika synsätt på utvärdering från Svenska ESF-rådet och några projektägare 

ESF-rådets riktlinjer och exempel på lokal tolkning 

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift 

att förvalta Socialfonden och Integrationsfonden i Sverige. Som sådan har den ett operativt 

ansvar även för utvärderingar och är den myndighet dit både projektägare och utvärderare 

vänder sig för att få vägledning och instruktioner vid planering och genomförande av 

utvärderingar inom exempelvis Programområde 1. Till aktörernas hjälp har rådet utarbetat 

Projekthandledningar och även upphandlat Processtöd som erbjuder kostnadsfritt processtöd 

inom tillgänglighet, jämställdhetsintegrering, projektutveckling och strategisk påverkan och 

lärande. 

 

Den senaste Handledning för uppföljning och utvärdering inom Socialfondsprojekt43 

tydliggör rådets förväntningar på uppföljning och utvärdering. Den ökade betoningen på 

uppföljning och utvärdering motiveras med att projekten ska bli bättre och deras resultat 

förändra policy och system samt bidra till en offentlig debatt. 

 

Under rubriken Lärande utvärdering utvecklar projektet förklaras att dessa ska komma in i ett 

tidigt skede, visa hur projektet utvecklas ifråga om resultat och måluppfyllelse och dessutom 

vara lärande. Dokumentstudier, enkäter, intervjuer, deltagande i exempelvis styrgruppsmöten 

och omvärldsanalys nämns som exempel på inslag. Lärandet ska ske genom att det som 

synliggörs under utvärderingen återkopplas och diskuteras bland de ansvariga för att löpande 

kunna bedöma om målen kan uppnås eller om saker behöver göras annorlunda. I den 

gemensamma diskussionen kan utvärderaren föreslå förändringar men har inget ansvar för 

genomförandet.  

 

Kännetecken på en lärande utvärdering anses vara: 

• Deltar från början av projektet 

                                                 
43 Handledning för uppföljning och utvärdering inom Socialfondsprojekt, Sven Jansson, 2011-06-22 PM ESF-
rådet 
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• Syftar till att studera metoder, processer och resultat samt värdera dessa i förhållande till 

projektidén och Socialfondsprogrammets intentioner. 

• Ger kontinuerlig snabb återföring till berörda på olika nivåer för gemensamt lärande och 

möjlighet att styra projektet rätt och utveckla det löpande. 

• Kan använda olika metoder och former för gemensamt lärande; bidrar i slutrapporten till 

lärande även utanför projektet genom att resonera kring möjligheter till implementering 

och spridning; diskuterar vad som kan behöva utvecklas i nya projekt.  

• En lärande utvärdering ska både stödja och störa, ifrågasätta, kritisera samt peka framåt 

och tydliggöra vad som kan förbättras. Hållbarheten är viktig, dvs. det som kan 

vidareutvecklas och leva kvar. 

• En lärande utvärdering vänder sig vidare till hela projektorganisationen och alla som 

berörs och avgörande – inte minst för hållbarheten - är att de som styr projektet deltar på 

ett meningsfullt sätt i utvärderingens återkopplingar.  

• En lärande miljö är en viktig förutsättning och kännetecknas av dialog, delaktighet och 

kritisk reflektion. Deltagande i styrgruppsmöten och analysseminarier med gemensam 

tolkning och analys är exempel på aktiviteter som stöder lärandet. 

• Utvärderingsrapporterna bör vända sig till både projektorganisationen och andra projekt, 

organisationer och temagrupper. Rapporterna anses också ha ett stort värde för 

påverkansarbetet.  

 

Lokala aktörers tolkning 

Som ett exempel på hur ESF-rådet lokalt kan uppfatta och resonera omkring utvärdering, 

refereras kort en intervju som genomfördes i en tidigare studie44 med en av ESF-rådets 

handläggare i Mellansverige inom ramen för en utvärdering av ett ESF-finansierat projekt 

som jag ansvarade för med fokus på kompetensutveckling för soloföretagare. Projektägare var 

ett kommunalt lärcenter i regionen. 

 

Handläggaren förklarade att varje region styrs av ett partnerskap (som består av 17-19 

personer, majoriteten är politiker samt representanter från arbetsmarknadens parter och 

Arbetsförmedlingen) vilka utformar specifika regionala utmaningar, i detta fall sårbarhet som 

projekten förväntas bidra till att minska. Han menade att den stora utmaningen är att få 

projekten att koppla och bidra till de högre regionala målsättningarna – och komma ifrån den 

vanligt förekommande aktivitetsstyrningen. Att ta reda på vad företagen vill ha ut av en 

                                                 
44 Intervju med ESF-handläggare, Robert Gustafson 2010 
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utvärdering och försöka ta reda på hur de kan arbeta vidare med lärande och nätverk efter 

projektperioden. Handläggaren efterlyste reflektioner på hur lärcentrat kan bidra till 

företagens kompetensutveckling på sikt samt vad de lärt sig om exempelvis kvinnligt 

företagande.  

 

När det gäller utvärderarens roll underströk handläggaren att utvärderaren har möjlighet att 

föreslå förändringar i inriktningen av projektet om det anses motiverat, vilket dock sällan sker 

i praktiken. Ett vanligt problem är att projekten är aktivitetsstyrda och att det då är svårt att få 

till någon lärande utvärdering utan blir snarare fråga om uppföljning. En viktig uppgift är att 

få aktörerna att fundera på utvecklingen efter projektet. En grundkritik från hans sida var att 

utvärderingarna sällan lyfter från uppföljningsnivå till en högre analys och reflektion.  

 

Några projektägares syn på lärande utvärdering 

För att belysa hur den tredje nivå av aktörer som är projektägare kan se på lärande utvärdering 

vill jag kort redovisa några erfarenheter från arbete med utvärdering av två projekt som jag 

utvärderat inom Programområde 1 under de två senaste åren. 

 

En av aktörerna var en liten kommun med ett lokalt lärcenter som drev ett kompetens-

utvecklingsprojekt för småföretagare. Projektledningen hade viss vana från att hantera tidigare 

projekt med Socialfonden. Det fanns dock ingen förståelse för vad lärande utvärdering skulle 

innebära, kronisk tidsbrist, icke-fungerande styrgrupp, byte av projektledare och min egen 

brist på erfarenhet, handlingsberedskap och verktyg gjorde att vi inte fick till någon lärande 

utvärdering värd namnet. Enkäter i halvtid och vid projektslut gav en del indikationer från 

deltagare om vad som fungerat samt vad detta lett till i verksamheten. Punktvisa 

avstämningsmöten med projektledare med diskussion omkring genomförande och tröghet i 

implementering samt analys av svagheterna var så långt vi nådde. I samband med avslutning 

och slutrapport tilltog dialogen inte minst för att komma överens om i vilken grad 

måluppfyllelse nåtts och vad svagheter och tillkortakommanden berodde på.  

 

I ett annat sammanhang har jag samverkat med ett annat kommunalt lärcentra som fungerat 

som projektägare för flera projekt. En kompetent styrgrupp och projektledning har haft tid och 

resurser att satsa på implementering och uppföljning. Regelbundna styrgruppsmöten har 

präglats av öppenhet, dialog, problematisering och ett förutsättningslöst sökande efter 

alternativa vägar. Enkäter och intervjuer från deltagarna gav en god bild av hur projektet 
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uppfattades på marken. Jag anser att jag kunnat fungera som ett externt bollplank som 

ifrågasätter, diskuterar och återkopplar från deltagarna.  

 

Ambitionen att projekt ska bidra till spridning och påverkan är definitivt den svåraste 

aspekten och jag upplever glappet från kompetensutvecklingen till regionala ambitioner som 

svårt och närmast omöjligt att överbrygga. Vi sökte dock alternativa vägar som videofilmer 

för att lyckas med spridning när det visade sig svårt att kalla olika intressenter till 

spridningsmöte. Erfarenheter från detta projekt har tagits med när projektägaren ansökt om 

nya projekt och det är för mig ett av tecknen på en lärande organisation.  

 

Vilka lärdomar kan man dra hittills? 

Ansatsen med lärande utvärdering är relativt ny i ESF-sammanhang och i ett försök att hämta 

hem lärdomar från en övergripande nivå vill jag referera några synpunkter från dokumentet 

Vad har vi lärt i halvtid?45 Där reflekterar författarna över hur tillämpningen har fungerat i 

praktiken efter ungefär halva programperioden. 

 

På frågan vad lärandet ska resultera i menar författarna att det inte är att hitta lösningar på 

praktiska problem som identifierats och inte heller att finna generella metoder för hur 

utveckling ska bedrivas. De vänder sig mot försök att hitta enkla lösningar och så kallade 

goda exempel (best practice). De betonar vikten av komplexitet och öppna dynamiska system 

för att uppnå ett hållbart utvecklingsarbete med effekter på lång sikt. Fokus bör ligga både på 

kortsiktiga resultat och en strävan efter långsiktiga effekter. De är medvetna om att denna 

hållning kan framstå som otydlig, alltför komplex och utan konkret vägledning för berörda. 

 

Vägen dit går genom att skapa störning, reflektion och uppmuntra nytänkande genom dialog 

omkring uppnådda resultat och förväntade långsiktiga effekter. Ett konstant ifrågasättande och 

problematisering står i centrum. Författarna betonar att utvärderaren inte får ta roller som 

biträdande projektledare utan värna om sin oberoende ställning och trovärdighet. 

 

Implikationer för utvärderarens nya roll 

Utifrån de refererade teorierna om utvärderingens historia som utmynnat i det aktuella 

förhållningssättet lärande utvärdering framkommer att utvärderaren står inför en ny, bredare 

                                                 
45 Vad har vi lärt i halvtid? Brulin G, Jansson S, Andersson M, Svensson L och Uliczka H, 2009, 
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och spännande roll som också ställer stora krav. Från den externa, distanserade granskaren av 

resultat rör den sig nu mot ett aktivt deltagande med fokus på processer, komplexitet, 

problematiserande och öppen kommunikation på olika nivåer.  Med ambitionen att hålla reda 

på, analysera och skapa dialog från projektets början rakt igenom hela projektcykeln krävs 

flera kompetenser finns på plats och olika perspektiv parallellt bevakas. Från början handlar 

det närmast om en ex-ante utvärdering där projektets logik och planering utvärderas, 

förtydligas och eventuellt korrigeras. Inte minst att säkra kopplingen till de övergripande 

regionala målsättningarna för en kanske ovan projektorganisation och deltagare som bara är 

intresserade av sin egen kompetensutveckling - är en stor utmaning.  

 

Sedan krävs en löpande uppföljning där genomförandet bevakas och utvärderaren interagerar 

med både styrgrupp, projektledning och deltagare och behärskar en bred arsenal av verktyg 

och metoder såsom analysseminarier, intervjuer, enkäter och rapportskrivning. Utvärderaren 

ska vara kapabel att bidra till ett öppet klimat där allt (även hans/hennes roll) kan ifrågasättas 

och problematiseras. Samtidigt ska arbetet vara framåtsyftande med en beredskap att bidra 

med förbättringsförslag och alternativ. Hela processen ska anpassas till den aktuella 

organisationens kultur, mognad och språkbruk. Ett förtroendefullt agerande med både närhet 

och distans förutsätts där ambitionen är att projektorganisationen äger den pågående 

utvärderingen och litar tillräckligt på dess integritet och värde för att ta den till sig och låta 

den påverka verksamheten på sikt även bortom projektperioden. Till detta ska läggas 

ambitionen att bidra till påverkansarbetet och förändring av relevanta policies och strukturer.  

 

Sammanfattning och slutsatser 

Efter den här genomgången framstår utvärderingsarbetet enligt ansatsen lärande utvärdering 

som en rejäl utmaning. Det är en svår men också mycket spännande roll som väntar 

utvärderaren. Själv tycker jag det är en positiv utveckling inte minst när lärandet förväntas 

pågå på alla nivåer. Finns det något mer spännande än att arbeta i lärande miljöer? Ansatsen 

innebär också att det är tillåtet att pröva sig fram och misslyckas och jag är övertygad om att 

den attityden kräver både mod och mycket arbete för att bli en verklighet. 

För att uppnå detta krävs att utvärderaren lyckas pendla mellan planerings- och utvecklings-

strategier. Det gäller att hålla ihop både det problematiserande och ett framgångsrikt 

genomförande som levererar ett påtagligt resultat för alla inblandade.  
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Jag tror det är avgörande att redan från början informera alla berörda - och från början 

diskutera vad lärande utvärdering innebär med både dess svårigheter och möjligheter. Det kan 

innebära att projektägare radikalt behöver ompröva och utveckla sin bild av vad utvärdering 

nu innebär. 

 

Jag som utvärderare behöver ha en klar bild av vad som förväntas av mig och låta detta 

konkretiseras i en utvärderingsplan som motsvarar projektcykelns olika behov. Från början 

handlar det, som jag ser det, om en ex-ante utvärdering där projektlogik testas, målsättningar 

ifrågasätts, kanske rensas, prioriteras och konkretiseras i indikatorer och lämpliga metoder för 

uppföljning. Allt i dialog med projektledningen. 

 

Sedan följer en processutvärdering som måste kompletteras med ett tydligt och genomtänkt 

lärande. Frågor som vem som ska lära sig, vad och hur är till god hjälp här. De 

analysseminarier som Ellström och andra föreslår tänker jag använda mig av genom att 

anpassa och tillämpa de föreslagna frågeställningarna.  

 

Deltagande i styrgruppsmöten är ett måste, hela tiden med ledstjärnorna öppenhet, dialog, 

ifrågasättande och samtidigt framåtsyftande.  

 

Kopplingen till den högre, regionala nivå är en svår utmaning. En viktig funktion kan vara – 

utifrån de konkreta exemplen på projekt jag redogjort för – sprida information uppåt till 

myndigheter om villkoren för småföretagare och småföretagande då den gängse bilden i 

alltför hög grad är präglad av den traditionella bilden av storföretagen och deras villkor. De 

över 900 000 småföretagen (med 0-9 anställda, 96% av samtliga företag)46 lever under helt 

andra villkor både ifråga om sårbarhet och kompetens och detta har inte slagit igenom i 

myndigheters och medias beskrivning av verkligheten. 
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9. On-going evaluation: Consequences for evaluators’ 

accountability 

Björn Ternström 
 

 

Background 
Publicly financed project funding is commonly given with an intention of achieving particular 

results. These may be defined in the form of outputs (immediate results of activities, e.g. 

number of persons trained in a particular field), outcomes (indirect but generally fairly 

immediate effect of activities, e.g. the persons trained start using their training to improve 

their professional or private lives) or impact (indirect, often long-term, consequences of an 

activity such as higher living standards in the village where training took place, if causality 

can be shown). In the EU evaluation model as described by Vedung (2009, p 73), outcomes 

and impact are referred to as Outcome 1 and Outcome 2.  

 

Some decades ago efforts to improve the projects’ and programmes’47 results achievement led 

funding agencies to initiate ex-post external evaluations. According to Vedung (2009, p 22) 

the Swedish term for the word evaluation did not come into use until the 1970s. Over time, 

the ex post nature of evaluations were in some cases identified as lowering the effectiveness 

of evaluation systems (European commission, 2003, p 101, 5th indicator & p 102, §2). 

Stakeholders found them useless and did not engage as they, correctly, assumed that the 

results of such evaluations were unlikely to have substantial impact on their own interests. 

The ex-post approach was therefore complemented with mid-term evaluations (MTEs) in 

order to facilitate adaptation of programmes while they were still being implemented. For 

example, the EU has supported MTEs in programme learning and control activities since the 

1994-1999 Structural Fund programme period (European Commission, 2007, p 5). .  

This wish to draw upon the experience and conclusions of evaluators, during  the project 

implementation period, contributed to the development of the on-going evaluation 

methodology, which was well received among many project implementers. For example, the 

case projects referred to in the above-mentioned report “generally agreed that the ‘on-going 

evaluation’ mechanism is a useful tool to improve the quality and effectiveness of programme 

                                                 
47 For simplicity’s sake I will use ’project’ to designate both in the rest of this paper. 
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management.” (European commission, 2003, p 140). On-going evaluation, which builds on 

the MTE experience, was introduced from the 2007-2013 programme period (European 

Commission, 2007, p 5).  

 

This shift towards a more interactive evaluation methodology, which is focussed on project 

management’s and other implementing decision-makers’ needs, has had implications for the 

role of the evaluator. 

 

Karlsson (1999, p 66) describes the traditional role of an evaluator in an ex-post external 

evaluation as that of an independent, external evaluator representing an objective set of 

values. The independence referred to here is generally understood to mean independence from 

the project’s organisational structure as well as from the organisations or agencies 

implementing such activities. That such independence is still highly regarded is evident from 

the fact that requests for expressions of interest or tenders, at least in the international aid 

sector, commonly require external evaluators to vouch that they have not been part of 

implementing the project or programme nor been employed by the implementing 

organisations. The degree of independence is relative however, as indicated by Delander and 

Månsson (2009, p 87-88) in their description of value-setting in the course of interaction 

between evaluator, client and other stakeholders such as project implementers and staff 

unions. 

 

In contrast, independence is not emphasised to the same extent in descriptions of the 

evaluator’s role in on-going evaluations. In his definition of on-going evaluation Ellström 

(2009, pp112-113) emphasises the parallel process i.e. evaluating during project 

implementation, the collaboration i.e. designing, data collecting and analysing together with 

project implementers and the iterative nature of on-going evaluation with its cycles of data 

collection, analysis, feedback and project adjustment.  

 

The shift from ex-post, external evaluations to on-going evaluations therefore implies a much 

closer relationship between the evaluator and the implementing project organisation.  

There are many different approaches to the evaluation task. For the purposes of this paper, i.e. 

to focus on aspects of evaluator accountability, I will assume an evaluation based on the 

results-achievement model described by Vedung (2009, p 92). In this model the evaluator 

seeks to address two issues:  
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• Results-achievement; i.e. to what degree have intended results been achieved?  

• Causality; i.e. to what extent have project activities contributed to the results 

achieved?  

Projects that receive funding from public sources such as the EU, aid agencies or research 

institutions, seek to improve the state of the world by e.g. investing in infrastructure, 

implementing training activities or changing institutional rules. These activities generate 

positive and negative effects for diverse stakeholder groups. The stakeholder model of 

evaluation adds this dimension to our basic “results-achievement/causality” model by 

emphasising that the results of an activity affect different people in different ways. Such 

stakeholder groups would, in an example taken from development aid, include;  

• Direct beneficiaries and their dependents; 

• Civil society in the project area, including NGOs, interest groups and religious 

institutions; 

• Local businesses, public and private; 

• Local authorities and other public sector entities in e.g. health, education, environment 

or law enforcement; 

• Project staff and other professionals involved; 

• Funding agencies and the funders, be they tax-payers or others (Ternström et al, 2011, 

pp133-142).48 

The stakeholder model illustrates accountability issues well as it “places an evaluation clearly 

in the political context requiring it to consider both concrete goals […] and general principles 

about social justice, equity etc.” (Karlsson Vestman, 2009, p 69).49 It is therefore used as 

point of departure for the discussion in this paper. 

 

Accountability: going beyond legalities 

The concept of accountability has, over the past few decades, broadened from a narrow legal 

interpretation to include ethical/political considerations. This sharpening of the demand for 

acountability has been driven by improved access to information, the strengthening of “rights-

based” approaches in the design of interventions and a more active political stance on the part 

                                                 
48 Vedung (2009, p 127) gives two alternative examples taken from the Swedish public sector. 
49 Author’s translation. 
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of “the beneficiaries”. It has also been supported by a growing experience of implementing 

and evaluating publicly financed projects.  

 

Grant and Keohane (2005) state that “accountability is second-order responsibility. When we 

say that someone is responsible for something, we mean that it is up to them to take care of it. 

When we say that someone is accountable for something, we mean that they have an extra 

responsibility on top of this - a responsibility to be able to show that they have fulfilled their 

original responsibility. It is up to an accountable agent to be able to show that they have done 

what it is up to them to do” .  Furthermore, according to Wenar (2006) “an accountable agent 

is accountable to some person or agency. Accountability has a “direction” - it points to those 

to whom one must give account”.  

 

The agencies and organisations that have been tasked to fund the multitude of projects being 

implemented are, depending on the original source of their funds, legally accountable either to 

their owners, their membership or to the politicians representing the taxpayers. This is broadly 

supported in a recent study which shows that, within the international aid system, 

accountability is not at all perceived as directed towards the people and communities 

concerned, as is shown in the figure below.  
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Figure 1: People’s perceptions of who is accountable to whom in the aid system. The diagram is based on the 

perceptions of 5800 people, assisted and not assisted, in post disaster areas globally (CDA, 2010, p 3). The 

perceptions broadly conform to a legal interpretation of accountability. 

 

However, in line with Karlsson Vestman’s argument quoted above (Karlsson Vestman, 2009, 

p 69), the stakeholder perspective requires us to consider principles of social justice, equity 

etc. implying that accountability goes beyond that which is legally defined. Ethical, or at least 



123 
 

political, accountability requires the inclusion of a range of stakeholders even when the legal 

imperative cannot be invoked. In Wenar’s (2006) terms, the “direction” of accountability is 

not only towards the source of the funds. Other stakeholder groups could, and should, have 

the right to hold project implementers accountable. Based on this argument, in the figure 

above, arrows should be directed upwards to the people, communities and countries in need. 

The survey does not address the accountability of evaluators separately. External evaluators 

must be assumed to be part of the “contractors and consultants” cluster. As we are dealing 

with the perceptions of the people affected by disasters, i.e. a subsection of the general public, 

it is unlikely that they will differentiate internal evaluators from other organisational 

representatives. Internal evaluators are therefore most likely included in the corresponding 

organisational cluster in the figure.  

 

Increasingly both the organisations themselves and the society at large are requiring this 

broader interpretation of accountability. In reaction to these demands, entities have been 

created to set standards and certify degrees of accountability. One such initiative is the 

Humanitarian Accountability Project, established in 2003, which has as its vision a 

humanitarian system championing the rights and the dignity of disaster survivors. In order to 

achieve this they audit and certify the accountability systems of member organisations, 

seeking to ensure that the ‘direction’ of accountability goes beyond funding agencies. Other 

initiatives with similar intentions include the DEC50 Accountability Framework and 

UNHCR’s AGDM Strategy.51 There is evidence (HAP, 2010 p 11) to support that these 

initiatives have had a positive impact on organisational performance and accountability 

towards affected populations within the humanitarian response system. 

 

The pressure to be accountable is, along with an ambition to improve the projects, a prime 

motivator for funding agencies’ interest in evaluating the results of the projects they fund. A 

clear indication of the importance accorded to accountability may be found in the monitoring 

process for the UN’s millennium development goals. A milestone in that process was the 

Paris Declaration on Aid Effectiveness (2005). This is a core document guiding international 

aid. It defines five fundamental principles for making aid more effective, the last of which is 

mutual accountability. 

                                                 
50 Disaster Emergency Committee, a coordination body for British NGOs. 
51 United Nations High Commissioner for Refugees, Age Gender and Diversity Mainstreaming 
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The initiatives referred to above seek to improve the accountability of organisational entities 

e.g. funding agencies or implementing NGOs. In each of these cases the accountable agent 

referred to by Wenar (2006) is a legal entity, not a person. A common method for these 

organisational entities to address the need for accountability has been to contract an external 

evaluator to assess the project or programme.  

 

Discussion 

For the sake of this discussion I will assume that funding entities and implementers should 

accept accountability to a broad range of stakeholder groups, based on the reality that these 

groups are in fact affected by the project activities. I have noted that evaluators are contracted 

by these entities partly to address their accountability needs. What then is the nature of the 

evaluator’s accountability? To what extent should she be regarded as an accountable agent 

independent from the contracting client? 

 

I believe that a human being is an accountable agent and should be held accountable for what 

she does and the consequences of those actions. In consequence an affected stakeholder 

should be able to hold an evaluator accountable for the effects of her actions.   

Legally, it would be difficult to argue that the accountability of the evaluator goes beyond her 

contractual obligations to her client. In practice this means that if she uses the methodology 

agreed and delivers her report on time her obligations are fulfilled.  

 

I would argue that the degree to which an evaluator may be held accountable by other 

stakeholders than her client depends on the consequences of her actions, i.e. how she affects 

the concerned stakeholder. This depends, at least in part, on whether she is an implementer or 

merely an objective external agent tasked to assess the work of the implementers.  

 

For an ex-post, independent evaluation against an objective set of values, as described in the 

traditional evaluation above, the impact on project implementation may be assumed to be 

small as the assessment is made after the project has been concluded. As the purpose of the 

evaluation in these cases would be to improve future projects, not the one being evaluated, I 

can argue that the lives and circumstances of current project stakeholders are unlikely to be 
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affected by how well the evaluator executes her task. This would speak in favour of a narrow 

legal interpretation of the accountability of an external ex-post evaluator.52 

 

The introduction of on-going evaluation changes things however. Rydell, in a presentation 

based on her professional experience from a major Swedish consultancy, hypothesises that 

“Evaluators today have a broader role than ever before [necessitating] a wider discussion on 

the changing role and an adaptation of evaluation processes and methods” (Rydell 2011, p 2). 

 

Rydell identifies seven phases of the policy process associated with project implementation;  

1) Problem identification, 2) Investigation of alternative solutions, 3) Recommendations 

for type of intervention, 4) Decision making, 5) Implementation, 6) Evaluation, 7) 

Feedback and Learning and states that the evaluator role has changed over time. 

Formerly this role was concerned almost exclusively with the two final phases; 

6)‘Evaluation’ and  7)‘Feedback and Learning’. She goes on to note that evaluators 

today are requested to involve themselves and contribute actively in all seven phases 

(Rydell 2011, p 7). 

2) The introduction of on-going evaluation, i.e. highly interactive, iterative evaluation 

activities, in support of decision makers tasked with project implementation, implies 

two significant changes in the evaluator’s role:  

 

Firstly, the on-going evaluator’s degree of independence is relatively lessened, with a 

corresponding loss of objectivity. This loss of independence is a consequence of the evaluator 

working closely with the implementing project organisation. The other side of the coin is that 

she will improve her understanding of the activities of the project. By spending time 

interacting with the project organisation she builds understanding for the mental models in 

use and the priorities decided. She is also likely to develop empathy for those involved in 

project implementation and will often experience a personal commitment for or against the 

hypotheses that constitute the basis for the original project design as well as the adaptations 

implemented. Over time she is likely to become committed to the success of the project and 

may have difficulty in maintaining an appropriate professional distance. I would argue that in 

this way the external evaluator in an on-going evaluation experiences a shift in her role 

                                                 
52 A more fundamentalist perspective would be to argue that she is remains broadly accountable but to the 
stakeholders of future projects. 
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towards that of the internal evaluator, as these roles are described by Karlsson (Karlsson 

1999, Table 9, p 64). 

 

Secondly, the on-going evaluator becomes more of an implementer. The evaluator works with 

gathering, analysing, interpreting and feeding back data in a dialogue or similar interactive 

process with the implementing project organisation. She will be influencing decision makers, 

whether or not she gives action oriented advice or makes recommendations in relation to 

concrete decisions being considered. When she gives feedback to decision makers, she 

therefore begins to influence the development of the project. This is even more so if she gets 

actively involved in generating alternative solutions, decision-making and implementation. 

By doing so, she becomes co-responsible for the project. This implies an increased 

responsibility for project results achievement.  Given my belief that she is an accountable 

agent and my argument that how she affects the concerned stakeholder governs how 

accountable she is, this co-responsibility also implies an increase in the degree to which she 

may be held accountable by stakeholders other than her contractual client. 

 

In a traditional ex-post evaluation, the evaluator’s accountability could be limited to her 

contractual obligations to the client precisely because she did not  influence project results 

achievement. Activities would already have ceased so output could no longer be affected. 

Outcomes would most likely already have taken place so major impact from an evaluation 

would be unlikely and impact is unlikely to be affected by an evaluation in any case. 

The very purpose of an on-going evaluation is to allow the evaluation activities to support 

learning within the project implementation system. The greater the extent to which an 

evaluator is skilled and succeeds in stimulating such learning, the more decisions will be 

made based on evaluator-generated data and analysis. This will cause the project to be 

implemented differently from what would otherwise have been the case. If I assume a causal 

link between project activities and results, the evaluator will have become, at least in part, an 

implementer. The better an on-going evaluator she is, the more this will be the case. 

If a person’s accountability is a function of the consequences of what she does, then shifting 

from a pure external evaluator’s role to an on-going evaluator’s in-part implementer’s role has 

profound consequences for accountability. While the traditional evaluator could avoid 

responsibility by observing and analysing from afar, the on-going evaluator plays a much 

more active role in project implementation and must in consequence be prepared to be held to 

account by a broader spectrum of stakeholders. 
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10. Vad kan lärande utvärdering och följeforskning bidra med 
till analys av horisontella kriterier? 

Anita Wiklander 
 
 
 
Inledning  
Det pågår en förändring av begreppet utvärdering, en förändring som tar begreppet 

med i en vidare betydelse. I vissa sammanhang kallas det för lärande utvärdering och 

i andra sammanhang kallas det för följeforskning. Denna förändring har påkallats av 

att EU:s strukturfonder har visat få exempel där projekt har lyckats, varit uthålliga 

och till någon nytta. De metoder som använts under många år för att utvärdera EU-

projekt har varit att de utvärderats i halvtid eller i slutfasen. Dessa utvärderingar har 

visat att många projekt drivit ur kurs och inte lyckats med att nå måluppfyllelse och 

de har sällan gett några långsiktiga effekter.  

 

Lissabonstrategin 2020 har tagit fasta på detta och under programperioden 2007-

2013 ställs därför krav på att många av projekten ska följas av utvärderare under hela 

eller åtminstone delar av projekttiden. Detta för att utvärderingen då kan ske 

kontinuerligt och återföra den kunskap om projektspecifika delar och som visat sig 

vara bra eller dåligt för projektet. En sådan pågående utvärdering gör det möjligt för 

projekt att utvecklas på ett mer strukturerat sätt och dessutom ökas möjligheterna att 

nå uppsatta mål. (Europeiska Kommissionen 2007) 

 

Lärande utvärdering/följeforskningens har till uppgift att vara en koppling mellan 

EU:s programområde och de projekt som utvärderas. Ett led i denna koppling är de 

krav som EU ställer på att projekten i sina ansökningar ska ange vilka horisontella 

kriterier projektet har för avsikt att arbeta med. Det kan vara att arbeta för 

jämställdhet, gender, miljö, integration, mångfald, mm.  

 

I följeforskarnas uppdrag ingår att ta del av projektansökningar för att granska 

projektens upplägg av projektaktiviteter och vilka strategier de har för att uppnå 

projektmålen. Detta gäller i alla högsta grad för de horisontella kriterierna eftersom 
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dessa anges som en viktig väg för att positiva effekter på tillväxtskapande faktorer 

ska kunna nås. 

 

Syfte  

Detta PM är en fördjupning av vad lärande utvärdering och följeforskning kan bidra 

med för att stärka inslagen av de horisontella kriterierna i projekten. 

  

Metod  

Den metod som jag har valt för detta PM är att studera kurslitteratur och annat 

material som belyser frågor kring horisontella kriterier, såsom fakta från 

Tillväxtverket och Nuteks Nytta med följeforskning.  

 

Den empiriska delen av detta PM innehåller en granskning av fem slutrapporter där 

fokus har varit att studera huruvida projekt arbetat med de horisontella kriterierna. 

Utgångspunkten för dessa studier är att projektarbete med de horisontella kriterierna 

ska vara omnämnt i följeforskarnas slutrapporter.  Tre av slutrapporterna är projekt 

som har funnits inom regionalfonderna, ett projekt inom socialfonden och en 

slutrapport gäller följeforskning av Strukturfondsprogrammet i Mellersta Norrland. 

De har alla haft följeforskning/lärande utvärdering under projekttiden. De slutsatser 

som dras bygger på den litteratur som studerats och det resultat som slutrapporterna 

redovisar.  

 

Teori 

I detta kapitel redogör för de teoretiska synsätt som tar upp horisontella kriterier.  

 

Riktlinjer från EU 

I Nuteks skrift ”Nytta med följeforskning - En vägledning för utvärdering av 

strukturfonderna 2007-2013” framgår att samtliga dimensioner av hållbar utveckling 

ska beaktas. Det handlar om den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga 

dimensionen och utifrån dessa har tre horisontella kriterier definierats: 

• Jämställdhet mellan kvinnor och män 

• Mångfald och integration 
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• Bättre miljö 

De horisontella kriterierna ska genomsyra strukturfonderna och dessa kriterier 

förväntas ge positiva effekter på tillväxtskapande faktorer. De horisontella kriterierna 

ska hanteras i alla projekt inom strukturfonderna. De möjligheter och ambitioner som 

programmens strategiska inriktning och val av insatsområden ger, när det gäller de 

horisontella kriterierna, ska förvaltas i strukturfondernas genomförande. Alla aktörer 

ska verka för att jämställdhet, integration och mångfald samt miljö får genomslag i 

urval och genomförande av projekt men även i uppföljning och utvärdering.  

 

I dokumentet tydliggörs också följeforskarens uppgift; den är att följa och 

dokumentera på vilket sätt de enskilda projekten och programmens som helhet 

arbetar med dessa frågor. Det klargörs att det är viktigt att följeforskarna kan komma 

med konkreta råd till projekten eller programmen om de visar sig finnas brister i 

arbetet med de horisontella kriterierna.  

 

Tillväxtverket  

”Horisontella kriterier” gav vid en sökning 47 800 träffar på Googles sökmotor där 

Tillväxtverket ger bästa matchning. Tillväxtverket har givit ut så kallade Guider till 

horisontella kriterier (2011). I dessa guider riktas fokus på de tre dimensionerna för 

hållbar utveckling i de regionala strukturfondsprogrammen; den ekonomiska, sociala 

och miljömässiga. Dock lämnar Tillväxtverkets guide en öppning till att varje projekt 

inte kan förväntas innehålla samtliga dimensioner av hållbar utveckling. 

 

Insatser som genomförs i program och projekt ska bidra till en positiv utveckling när 

det gäller de horisontella kriterierna jämställdhet, integration, mångfald samt miljö. 

Tillväxtverkets guider i de horisontella kriterierna är tydliga dokument som beskriver 

på vilket sätt projekt kan använda sig av dessa begrepp i sina ansökningar. Ansökan 

om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen måste innehålla uppgift om på 

vilket sätt projekten avser att arbeta med de horisontella kriterierna.  

 

För alla tre kriterier gäller att ansökan ska innehålla svar på fyra frågor. Dessa 

handlar om att vilka mätbara mål som projektet har, vilka aktiviteter som planeras för 
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att nå målen, på vilket sätt projektets resultat och effekter påverkar det specifika 

kriteriet samt hur projektet kommer mottagarna tillgodo.  

 

I ansökan ska också anges i vilken utsträckning projektet ska integrera arbetet med 

kriterierna, hur projektet tillvaratar kunskaper från exempelvis deltagare som har 

erfarenheter och kunskaper som kan komplettera projektarbetet. Projektansökan ska 

även innehålla en bedömning av det resultat som förväntas av att arbeta mot 

kriterierna.  

 

Horisontellt kriterium för integration och mångfald  

Mikael Rundqvist och Ragnar Andersson (2010) beskriver att de i sitt arbete med 

följeforskning har undersökt förutsättningarna för projekt och program att bättre 

styra mot sina mål och då särskilt mål om integration och mångfald. De har studerat 

21 pågående projekt. För att skapa ett ökat lärande, djupare förståelse och nyttiggöra 

resultaten har de varit med i pågående processer. De har ställt frågor och reflekterat 

för att på det sättet skapa förutsättningar för kontinuerligt lärande och återföring av 

kunskap.  

 

Den slutsats de drar är att det finns brister i kunskaper om både mångfald och 

integration vad det gäller att förstå de processer som leder till integration, men även 

om vilka processer som leder till segregation inom Europeiska Regionala 

Utvecklingsfonderna, ERUF. De betonar att det behövs en fortsatt satsning på 

förbättrade ansökningar med tydligare integrations- och mångfaldsmål. Detta ställer 

krav på handläggare vid ERUF, eftersom det synes svårt att projektägare själva ska ha 

dessa kunskaper utan att stimuleras genom stöd och uppmuntran. Rundqvist och 

Andersson menar även att det ska bedrivas fortsatt kompetensutveckling i dessa 

frågor som kopplas direkt till berednings- och granskningsverksamheten.  

 

Rundqvist och Andersson skriver även att dessutom finns ett behov av att följa, 

utvärdera och utveckla följeforskarna och utvärderarnas arbete ur ett integrations- och 

mångfaldsperspektiv. Detta behov finns eftersom följeforskarna och utvärderarna 

kommer att påverka både projekt och verksamheter vid flera programkontor. Om 

kontoren inte arbetar med ett integrationsperspektiv så kommer inte frågorna att 

påverka bredden på ERUF:s arbete.  
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Horisontell paketering 

Det som kallas ”horisontell paketering” (Vedung, 2009) innebär att det offentliga 

genom att samtidigt rikta två eller fler styrmedel mot en och samma målgrupp har för 

avsikt att uppnå samma ändamål. Till exempel kan ett ekonomiskt styrmedel 

kombineras horisontellt med ett annat ekonomiskt styrmedel som exempelvis 

innehåller information och består av ett antal regleringar. Vidare menar Vedung att 

för att utöka brukarnas vyer och genomföra utvärderingar som blir mer 

samhällsvetenskapligt intressanta och relevanta, är det viktigt att belysa de insatser 

som utvärderas i termer av reglerande, ekonomiska eller informerande insatser.  

 

Lärande utvärdering – följeforskning  

Karin Sjöberg, Göran Brulin och Lennart Svensson (2010) beskriver en syntes av 

lärande utvärdering – följeforskning. De menar att en lärande utvärdering kan 

karaktäriseras genom åtta steg. Dessa är att utvärderingen är formativ, dvs. 

processbaserad och sker löpande. Utvärderingen ska komma in tidigt i ett program 

eller projekt. Utvärderingen kräver en närhet till deltagarna, den ska vara till 

omedelbar nytta för olika berörda och den förutsätter en kontinuerlig återkoppling, 

som kan ske med olika ambitionsnivåer (från en ensidig feedback till dialog och 

gemensam analys). Utvärderingen ska bidra med underlag för ett utvecklingsinriktat 

lärande och gemensam kunskapsbildning och studera måluppfyllelse, dock medvetna 

om att måla kan förändras över tid. Dessutom ska den lärande utvärderingen bidra till 

allmän debatt och ge en generell kunskapsbildning. 

 

Författarna menar att denna uppräkning inte är helt komplett och absolut. Dessa steg 

är en uppsättning som utvärderaren kan förhålla sig till under ett pågående arbete, 

läsning av texter etc. Det kan inte finnas någon definitiv definition av vad lärande 

utvärdering – följeforskning egentligen är eftersom den har att svara för att återföra 

och lära i en föränderlig värld. Listan kan troligen i olika sammanhang revideras eller 

t o m utökas.  

 

Det handlar om att i praktiken, på ett konstruktivt och reflekterat sätt, hantera olika 

dilemman i arbetet med utvärdering. Det gäller att ha förmåga att se möjligheter till 

att kombinera olika angreppssätt såsom intervjuer, analysseminarium, statistiska och 

historiska jämförelser, fallstudier, kontrollerade experiment, eller klusterutvärdering. 
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Detta för att nå fram till en så god analys som möjligt av vad som har hänt, händer 

och kommer att hända i ett projekt.  

 

Alla de nyss uppräknade metoderna behövs, inte alla samtidigt men i olika 

kombinationer som är specifika för olika uppdrag. Att samla in data på olika sätt som 

därefter analyseras och som sedan återförs till deltagare är värdefullt för lärandet i 

projekten. De diskussioner som kan föras kring det insamlade och analyserade 

resultaten är viktiga för utvecklingen av och i projekten. 

 

Författarna påvisar vidare att det finns en problematik kring hur organiserad lärande 

utvärdering ska kunna fungera. Det bör finnas en öppenhet och engagemang hos 

deltagarna att vilja dela med sig och lära av sina erfarenheter. Tillgång till tid och 

resurser bör finnas för forskning och utvärdering samt stöd i form av egenutvärdering 

och engagemang hos finansiärer och mottagare. En lärande utvärdering ställer även 

krav på att utförarna, forskare och utvärderare, har vana att arbeta interaktivt och att 

de kan skapa förtroende hos deltagarna för att få dem engagerade i en gemensam 

lärprocess.  

 

De uppräknade villkoren är sällan uppfyllda helt och fullt vilket innebär en särskild 

problematik. I ett stort projekt kan det dock vara möjligt att efter hand ta tillvara de 

erfarenheter som skapas och göra nödvändiga förändringar. Att arbeta med ett 

lärandeperspektiv där fokus ligger på resultat och effekter möjliggör till bred 

uppslutning för utvärdering bland både deltagare och finansiärer. I ett mindre projekt 

kan det ibland vara svårt att genomföra lärande utvärdering, men projekten kan själva 

göra egna utvärderingar och flera små projekt kan samordnas för att kunna få fram 

samlade och samordnade resurser.  

 

Lärande utvärdering kan vara till hjälp för att förklara vad som orsakat förändringar i 

ett projekt. Även om kausaliteten är svår att bedöma i beteende- och 

samhällsvetenskaplig utvärderingar så går det att planera för detta när projektet 

lägger upp sin programlogik. I denna kan hänsyn tas till resurser, insatser, aktiviteter 

och utfall och hur dessa faktorer kan sammankopplas till resultat och effekter. Dessa 

kan kopplas till de uppsatta målen vilket innebär att programlogiken kan användas 

för utvärdering som sker före, under tiden och efter ett genomförande. En sådan logik 
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innebär att det tydliggörs vad som är tänkt, vad som sker och fungerar även som 

förklaring till utfallet. De horisontella kriterierna kan läggas till en sådan 

programlogik för att säkerställa att dessa följs under hela projektet.  

 

Granskning av slutrapporter  

Det material som har funnits tillgängligt för detta avsnitt är fem slutrapporter där det 

förekommit följeforskning/lärande utvärdering.  

 

Följeforskning av UTCED 2007-2010, Karin Lundqvist, Kontigo/Castor Analys 

Projektet var ett pilotprojekt där fem län samverkade för att främja kvinnors 

företagande och arbetsliv.  

 

I slutrapporten för projektet UTCED framkommer att projektet skulle arbeta för de 

horisontella kriterierna jämställdhet, integration och mångfald, miljö och hälsa. Det 

horisontella kriterie som nämns mest i slutrapporten är jämställdhet. Även om 

projektet var ett jämställdhetsprojekt skulle det också beaktas ur genusperspektiv och 

detta för att se hur bedömning kring finansiering av icke-traditionella affärsidéer 

sker.  

 

Utvärderingen visar att en del av genussatsningen inte nådde målgruppen. Projektet 

riktade in sig även mot unga kvinnor samt utlandsfödda kvinnor. Det fanns krav att 

aktiviteter skulle nå utlandsfödda kvinnor vilket inte lyckades fullt ut. Det faktum att 

projekt är ett genusprojekt genom sitt fokus på kvinnligt företagande och visserligen 

har delprojekt riktats till kvinnor och nått kvinnor, men detta har inte varit någon 

garanti för att kunskaper om genus spridits och utvecklats. Utvärderaren menar att 

detta kriterium hade kunnat ställas mer i förgrunden i projektet. En av satsningarna 

på genus nådde inte en av målgrupperna.   

 

Lärande utvärdering – Följeforskning av Smeax 2009-2010, Lars Aspling, 

Aspling Konsult AB 

SMEAX var ett projekt som drevs i formen av ett nationellt samordnat 

strukturfondsprojekt där fem av dessa deltog i samverkan med Tillväxtverket och 
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Vinnova. Syftet med projektet var att erbjuda individuellt anpassat företagsstöd för 

att skapa tillväxt i små och medelstora etablerade företag i hela landet.  

 

Några av de indikatorer som nämns för att finna, fånga och främja ett antal företag 

uppges; två av de horisontella kriterierna nämns.  

 

Integration; 25 procent av företagen skulle drivas av företagare med utländsk 

bakgrund. 

Jämställdhet; andelen företag med kvinnliga företagare skulle uppgå till 40 procent.  

Styrgruppen för SMEAX beslöt i november 2009 att reducera målen med 50 procent.  

I slutrapporten skriver Lars Aspling att bearbetning av data som inhämtats från olika 

databaser, bland annat UC och Bolagsverkets företrädarregister. Dessa data har varit 

en betydande del i arbetet för att kartlägga företagare med utländsk bakgrund och 

kvinnliga företagare. Dessa har sedan samkörts med uppgifter om företag som fanns i 

projektet. Det framgår att andelen kvinnor uppgick till 14 procent och företagare med 

utländsk bakgrund uppgick till sex procent. Med hänsyn tagen till att styrgrupp 

tidigare i projektet reducerat sina mål med 50 procent så har projektet i alla fall inte 

uppnått målen för de horisontella kriterierna.  

 

Det förs ingen vidare diskussion om hur just dessa brister i måluppfyllelse påverkat 

projektets resultat som helhet.  

 

Följeforskning – Hållbar besöksnäring i Västernorrland 2008 – 2015, 

Slutrapport; Per-Anders Eriksson, Serena Bonato, SERUS Ek. För.  

Projektets syfte var att genom besöksnäringen öka regionens hållbara tillväxt.  

Det kan konstateras att i denna slutrapport skrivs överhuvudtaget ingenting alls om 

horisontella kriterier. 

 

Slutrapport Utvärdering av socialfondsprojektet Back on track, SWECO 

Projektet skulle arbeta förebyggande för att stödja och stimulera ungdomar som står 

utanför arbetsmarknaden till fortsatta studier. 

 

Det kan konstateras att i denna slutrapport skrivs överhuvudtaget ingenting alls om 

horisontella kriterier eller exempelvis jämställdhetsintegrering.  
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Slutrapport ”Investeringar i tillväxt” Slutrapport från följeforskningen 2008 – 

2011 av Strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland; Ledningskonsulterna  

I denna slutrapport har programföljeforskarna haft regelbunden kontakt med 

pågående projekt i Mellersta Norrland. Uppdraget har utförts från hösten 2008 till 

våren 2011 och har bestått i att analysera programmets resultat.  

 

De har studerat i vilken utsträckning som projekten inom regionen arbetar med de 

horisontella kriterierna. De redovisar att projekten arbetar aktivt via aktiviteter med 

frågor om  lika behandling, rättigheter och möjligheter. Flera projekt har arbetat 

aktivt med att främja kvinnors representation i projekt, både när det gäller ledning 

och som deltagare. Ett antal projekt arbetar för att främja att kvinnor blir företagare.  

 

Det framgår att enstaka projekt använder jämställdhetsintegrering som verktyg för 

att utveckla verksamheter och affärsidéer. Ett av projekten har tillsammans med en 

genuskonsult visat på vilka insatser som kan ge bra resultat utifrån en kartläggning 

av hur kön och åldersstruktur ser ut i kommunen. Kartläggning och åtgärder har 

syftat till att öka kommunens attraktionskraft. Men generellt sett så visar det sig att 

både projekt och projektägare har svårt att se fördelarna med att använda 

jämställdhetsintegrering i verksamhets- och affärsutveckling. Inom socialfonden 

drivs ett projekt, Social ekonomi i samverkan, som är ett exempel på hur man använt 

jämställdhet i arbetet med verksamhets- och organisationsutveckling. 

 

Slutrapporten uppger att det genomförts få insatser för kriteriet mångfald och 

integration. De som genomförts är oftast inriktade på utrikes födda vilket anses vara 

orsakat av att programmet har prioriterat den målgruppen. Vissa insatser har även 

inriktats mot funktionshindrade. Ett projekt har arbetat för att främja nyföretagande 

och där är en av målgrupperna utrikes födda. En av projektets aktörer har för denna 

grupp haft nyföretagarkurser på arabiska och spanska. Ingen annan aktör i projektet 

har visat intresse av att ta tillvara dessa erfarenheter, även om intresse har funnits.  

 

Tre projekt har särskilt haft inriktning mot funktionshindrade och där brukas kriteriet 

som en faktor för affärs- och verksamhetsutveckling. Det har inte visat sig att det 

skett någon generell förändring av på vilket sätt kriteriet används. Både projekt och 
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projektägare har haft svårt att förstå det mervärde det skulle innebära att använda 

verktyget mångfald och integration i projektets verksamhets- och affärsutveckling.   

 

Arbetet med att i projekten fokusera på miljöperspektiven har kommit olika långt. 

Olikheterna har bestått i vad insatserna har handlat om. Det fokus som funnits i 

projekten har varit att utveckla miljövänliga produkter, utveckla alternativ 

energiteknik och energieffektivisering. Resultaten visar att dessa utvecklingsområden 

haft framgång och de drivs i egna projekt. Åtgärderna har inte haft inriktning mot det 

horisontella kriteriet för miljö. De insatser som har riktats mot detta, exempelvis att 

arbeta miljövänligt eller att utveckla egen verksamhet och produktion mot mer 

miljövänlighet har inte varit framgångsrikt. En förklaring till skillnaderna är att den 

kommersiella inriktningen varit tydligt för både kommersiella och privata aktörer, ett 

förhållande som inte gäller för inriktning mot horisontella kriteriet miljö. 

 

Slutligen kan sägas att när det gäller de horisontella kriterierna så har projekten i 

första hand arbetar med att leva upp till lagstiftningens krav. Det är dock endast 

några få projekt som använt kriterierna som ett verktyg i affärs- och 

verksamhetsutveckling. Detta förhållande medför att därmed att programmet inte har 

lyckats med att utnyttja kriterierna som ett verktyg, eller som medel för att främja 

tillväxten. Slutrapporten ger vid handen att det faktum att projekten inte har 

integrerat de horisontella kriterierna i varken affärs- och verksamhetsutvecklingen 

eller tillväxtarbetet, orsakas av en betydande brist på kunskap om de möjligheter en 

sådan inriktning skulle ha. De få som har arbetat med dessa inriktningar har också 

visat resultat och följeforskarna menar att dessa borde lyftas fram på ett bättre sätt. 
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Diskussion  

I en ansökningsblankett om projektmedel från ESF eller Tillväxtverket framgår att 

ansökan ska innehålla uppgifter om vilka horisontella kriterier som ska genomsyra 

projekten. Det framgår av de slutrapporter av projekt där följeforskning/lärande 

utvärdering har förekommit att de horisontella kriterierna inte i någon större 

utsträckning har varit föremål för någon närmare belysning av följeforskarna.  

 

I två av slutrapporterna, Hållbar besöksnäring i Västernorrland 2008-2015 och Back 

on track, har ingenting skrivits om horisontella kriterier eller exempelvis 

jämställdhetsintegrering som hade kunnat vara aktuellt för socialfondsprojektet Back 

on track.  

 

I slutrapport för projektet Smeax framgår att det funnits inriktning mot jämställdhet 

och integration men att de insatser som genomförts inte inneburit att mål uppnåtts 

trots att målen i ett tidigare skede reducerades.  

 

I slutrapport för projektet UTCED framgår att detta projekt skulle arbeta för de tre 

horisontella kriterier som Tillväxtverket har identifierat samt för kriteriet hälsa, som 

är ett krav för ett av de regionala kontoren. Måluppfyllelsen för dessa kriterier 

uppfylls inte enligt utvärderaren. Projektet hade haft möjlighet att arbeta med detta 

på ett bättre sätt enligt utvärderaren.  

 

I den slutrapport som har haft följeforskning/lärande utvärdering av programmet i 

Mellersta Norrland har dock granskningen av projektens arbete med de horisontella 

kriterierna resulterat i två avsnitt i slutrapporten. Utvärderarna för i slutrapporten 

diskussioner om huruvida de horisontella kriterierna beaktats av de enskilda 

projekten och om det har bidragit till huvudmålet för programmet att främja 

tillväxten i Mellersta Norrland. Deras slutsats är att de studerade projekten inte har 

lyckats med detta.  

 

Den teoretiska delen av detta paper beskriver att det finns svårigheter med de 

horisontella kriterierna även hos handläggare hos Tillväxtverket och Socialfonden. 

Det finns behov att även denna del av strukturfondernas organisation utvecklas. Om 
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detta inte sker kommer inte heller projekten att utvecklas i dessa frågor. För att de 

horisontella kriterierna ska kunna få en status för den lärande 

utvärderingen/följeforskningen behövs även en ökad kunskapsbas hos projektägare, 

projektledare och utvärderare om vad en tydligare inriktning mot horisontella 

kriterier kan berika projekten med.   

 

Arbete med detta paper har inneburit att jag lärt mig mer om horisontella kriterier 

och vad de är avsedda för. Dessutom finner jag att lärande utvärdering är ett verktyg 

som kan appliceras på just horisontella kriterier. Lärande utvärdering kan användas 

för att förklara vad som orsakat förändringar i ett projekt. Det finns svårigheter med 

att bedöma vad som orsakar vad i utvärderingen av beteende- och 

samhällsvetenskapliga projekt. Dessa svårigheter kan på ett strukturerat sätt tas med i 

arbetet när projektet lägger upp sin programlogik. Programlogiken tar med alla de 

faktorer som kan kopplas till resultat och effekter och i det arbete är det väl använd 

tid att även ta med de horisontella för att säkerställa att även dessa följs upp under 

projekttiden.  

 

Min reflektion efter att ha genomfört denna studie är att det inte har varit en 

prioriterad uppgift för följeforskarna att rikta utvärderingen mot de horisontella 

kriterierna. Detta har därmed inneburit att följeforskningen inte heller har bidragit till 

något lärande för projekten vad det gäller de horisontella kriterierna. Jag konstaterar 

därmed att det finns mer att göra på området, på alla nivåer. 
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11. Lärande utvärdering ur ett innovationsperspektiv 
 

Gustaf Stetler 
 
 
 
Inledning – Om lärande utvärdering 
Under denna programperiod har ett större ansvar och fokus lagts på utvärderaren och dennes 

roll vid hanteringen av de program och projekt som skall verka för regionens tillväxt och 

välstånd. Ett centralt steg som tagits är att utvärderingen i sig skall anta formen av en löpande, 

lärande och mer flexibel utvärderingsmetodik. (European Commission, 2007) En 

huvudanledning till detta var att erhålla en mer homogen utvärdering inom regionen och 

byggde på insikten att de projekt som skördat mest framgång var de där utvärderaren tagit en 

aktiv roll och där det funnits en extern resurs som sett på projektet utifrån ett annat perspektiv 

är projektmedlemmarnas. Det har även varit svårt för resultaten av de enskilda projekten att få 

genomslag och kommit andra delar av regionen till gagn, något inneburit ett stort slöseri på 

resurser och kompetens. (Svensson, Brulin, Jansson, & Sjöberg, 2009, s. 37)  

 

Lärande utvärdering är i sig ingen ny revolutionerande metod utan skall snarare ses som ett 

perspektiv och ett sätt att förhålla sig till utvärderingen (Svensson, Brulin, Jansson, & 

Sjöberg, 2009, s. 261). En lärande utvärdering kategoriseras där av åtta delar, som beskrivs 

nedan: 

• Processbaserad och sker löpande 

• Kommer tidigt i ett program/projekt 

• Kräver närhet till deltagarna 

• Skall vara till omedelbar nytta för deltagarna 

• Förutsätter kontinuerlig återkoppling 

• Bidrar med underlag för ett utvecklingsinriktat lärande och gemensam 

kunskapsbildning 

• Studerar måluppfyllelse 

• Bidrar till en allmän debatt och ger en generell kunskapsbildning.  
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Detta är alltså vad som kategoriserar den lärande utvärderingen och är det som eftersträvas 

under den nya programperioden. Inom ramen för denna text ämnar undertecknad föra fram 

teser för varför detta angreppssätt kan leda till ett ökat innovationsklimat inom 

strukturfondernas program. Som avstamp för dessa teser utgår ansatserna från delar av den 

samlade teorin inom utvecklingsmetodiker för produktutveckling som är ett område som ofta 

lyfts fram som föregångare vad gäller innovativa projektmetoder och där mycket av 

tjänsteutvecklingsprojekten hämtat sin inspiration genom åren. (Lund, 2011)  

 

I denna text kommer som beskrivits ovan sex stycken teser att läggas fram, alla med avsikt att 

visa på hur den lärande utvärderaren kan bidra till en ökad innovationsnivå. Dessa teser är 

som följer: 

• Följeforskaren verkar för marknadsanpassning, vilket främjar innovation. 

• Följeforskaren verkar för iterativa processer, vilket främjar innovation. 

• Följeforskaren verkar för framtunga projekt, vilket främjar innovation. 

• Följeforskaren verkar för spridningseffekter, vilket främjar innovation. 

• Följeforskaren verkar för en lärande organisation, vilket främjar innovation. 

• Följeforskaren verkar för feedback, vilket främjar innovation. 

 

Tes 1 – Följeforskaren verkar för marknadsanpassning, vilket främjar 

innovation 

Först och främst kan det vara på sin plats att definiera begreppet innovation.  För att en ny idé 

skall erhålla epitetet innovation ställs ofta krav på att idén skall ha en bärighet, rent 

marknadsmässigt. En vedertagen definition som brukar användas för innovation är OECD:s 

definition, som lyder ”an 'innovation' is the implementation of a new or significantly 

improved product (good or service), or process, a new marketing method, or a new 

organisational method in business practices, workplace organisation or external relations.” 

(OECD, 1997) Det räcker alltså inte med att en idé skall vara nytänkande och kreativ för att 

klassas som en innovation, utan den måste även vara användbar och implementeras, annars är 

det just bara ”en bra idé”. Denna insikt gör att det finns krav på en marknadsanpassning av en 

produkt för att kunna hedras med epitetet ”innovation”. Detta är en kompetens som den 

lärande utvärderaren borde ha stora möjligheter att bidra med.  
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Ett exempel på hur detta, rent praktiskt, skall kunna gå till är genom en utökad 

intressentanalys. Att beakta och analysera projektets samtliga intressenter och deras 

förväntningar vid ett tidigt skede i projektet är vitalt för att optimera möjligheterna till ett 

lyckat projekt (Tonnquist, 2006). Med bakgrund av att utvärderarens erfarenhetsbank från 

liknande projekt troligen gjort att denne samlat på sig en uppsjö av insikter borde 

möjligheterna till en mer genomgripande intressentanalys kunna genomföras. Det ger i sin tur 

möjlighet till en detaljerad genomgång av vilka parter som berörs av projektet, och vilka som 

kan tänkas gynnas av ett lyckat projekt, för detta att möjligheten till ett projekt som både är 

nytänkande och samtidigt möter marknadens behov.  

 

Vidare finns det, inom projekt som stäcker sig över en längre tid, ofta en risk att de 

förändringar som sker i omvärlden inte beaktas tillräckligt noga av projektgruppen. Detta kan 

ha flera orsaker, men en uppenbar är att projektet i sig tar upp all tid och fascinationen av den 

nya produkten/tjänsten gör att omvärldsbevakningen får ge vika. Denna, kontinuerliga 

omvärldsanalys, är därför något som utvärderaren kan bidra med. Dels har denne en mindre 

benägenhet att fastna i projektet i sig, och har faktiskt möjlighet att se det större perspektivet. 

Detta gör också att denne har en större möjlighet att höja ett varningens finger om de ser att 

projektets mervärde för uppdragsgivaren inte får de konsekvenser som man i första skedet 

tänkt sig. Denna typ av agerande kan dock ofta vara känsligt och konfliktfyllt (Svensson, 

Brulin, Jansson, & Sjöberg, 2009) och innebära att man som utvärderare sågar på den gren 

man sitter, varför det är viktigt att föra en konstruktiv dialog kring ett projekts egentliga syfta 

och tillsammans med projektgruppen maximera den samhällsmässiga nyttan.  

 

Sist, men absolut inte minst, har den lärande utvärderaren under den tid som projektet 

genomförs troligen tillgång till en mycket bredare informationsdatabas än 

projektmedlemmarna. Detta gör att denne har möjlighet att se områden, såväl närbesläktade 

som mer perifera, som skulle kunna nyttja resultaten och metodiken från det aktuella 

projektet. En aktivare utvärderare kan därför medföra ett mycket större mervärde då de 

lärdomar som dras redan under projektets genomförande kan resultera i nya idéer och projekt 

inom andra områden i regionen.   
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Tes 2 – Följeforskaren verkar för iterativa projekt, vilket främjar innovation 

De iterativa angreppssätten har under de senaste decennierna vunnit allt mer mark vid 

uppbyggnaden av processer för att främja innovationsbenägenheten i projekt. Idag är de 

iterativa processerna på allas läppar, som bland annat konceptet ”open innovation” bygger på 

där bland annat Wikipedia kan ses som ett ypperligt exempel. 

 

Det område som allt som oftast banar väg för projektmetodiken är produktutvecklingsområdet 

(Lund, 2011). Inom detta område har bl.a. Ulrich (Ulrich & Eppinger, 2007, s. 182) 

konstaterat att ”vår erfarenhet säger oss att grupper fattar bättre beslut när de gör flera 

iterationer baserade på approximativ information än de grupper som fastnar i detaljer under 

relativt sätt färre iterationer.” Inom mjukvaruutveckling är det i dagsläget diverse agila 

utvecklingsmetoder, som exempelvis SCRUM, som leder utvecklingen. Hela dess angreppsätt 

bygger på inkrementella (stegvisa) förbättringar som bäst nås genom att arbeta iterativt och 

genom att konstant göra information tillgänglig till övriga delar av projektteamet. (Larman, 

2004).  

 

Konstateras kan även att det faktum att världens kanske mest innovativa företag, Google, så 

starkt lyfter fram iterativhet som en framgångsfaktor (Laforge, 2010) i deras projekt är bara 

ytterligare en indikator på att iterativa projekt kommer dra till sig allt mer uppmärksamhet 

som ett recept på lyckade projekt, även framöver.  

 

Tes 3 – Följeforskaren verkar för framtunga projekt, vilket främjar innovation 

En annan av tankarna med den nya utvärderarens roll är att denne skall involveras tidigare i 

projektet än tidigare. Även detta har genom produktutvecklingshistoriken visat sig vara en 

framgångsfaktor för innovation. Att redan vid förstudien involvera kompetenser från många 

olika områden samt lägga tid och kraft tidigt i ett projekt har visat sig minska såväl 

kostnaderna samt höja kvalitén och innovationsgraden. (Johannesson, Persson, & Pettersson, 

2004).  

 

Ett välanvänt exempel på slagkraften i denna typ av framtunga projekt är det som inom 

litteraturen bär namnet ”the Toyota way”. Genom att lägga mer tid och resurser på ett projekt, 

tidigt i dess skede, har det visat sig att såväl kostnaderna som innovationsgraden på projektet 

ökar. (Ward, Liker, Christiano, & Sobeck, 1995). Fördelen med framtunga projekt är att de i 
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en stor utsträckning faktiskt levererar resultat som överensstämmer med de mål som projektet 

ämnar uppnå. Detta åstadkommes genom en tät dialog (Ward, Liker, Christiano, & Sobeck, 

1995) med deltagarna där den samlade kompetensen används på ett sätt som gör att 

projektgruppen redan tidigt i projektet har en god och gemensam bild över uppdraget, vilket i 

sin tur leder till att allt fokus kan läggas på att hitta kreativa och innovativa lösningar på de 

problem som definierats. Just den ökade närheten till deltagarna är också det något som den 

reviderade utvärderingsrollen innebär. Detta är intressant då, som Ward belyser, den täta 

dialogen i sig också medför en ökad innovationsgrad i projekten.  

 

I de projekt som idag bedrivs involveras utvärderaren först när en tid av projektet har 

genomförts, även om grundtanken är att denne skall delta redan i framtagandet av 

åtgärdsplan/projektplan. (Delander & Månsson, 2007) För att ytterligare främja den 

innovativa processen vore det dock intressant att undersöka möjligheterna att redan vid 

problemidentifieringen involvera utvärderaren för att denne skulle kunna dela med sig av sina 

erfarenheter och kunskap. Exempelvis kunde detta bidra till att identifiera de verkliga 

problemen som kan är i behov av att lösas, utan det egentliga problemet. Genom att på så sätt 

bidra till att projektet botar sjukdomen och inte symptomen kan därför vara en 

kostnadseffektiv lösning för alla inblandade.    

 

Tes 4 – Följeforskaren verkar för utnyttjande av spridningseffekter, vilket 

främjar innovation 

Föregående tes tangerar ett annat område som i allt större utsträckning belyses som viktiga för 

ett lyckat EU-finansierat projekt, nämligen de så kallade spridningseffekterna. I fotspåren av 

den alltmer utvecklade ”open innovation”-trenden har betydelsen av att tidigt dela med sig av 

resultaten i ett projekt fått alltmer fokus inom den samlade produktutvecklingsmetodiken. 

(Lerner & Tirole, 2004) Allt mer fokus läggs också på att i ett tidigt skede av 

produktutvecklingsprocessen dela med sig av halvfärdiga skisser, och annat obearbetat 

material, för att vid ett så tidigt skede som möjligt få tillgång till en så bred kompetensbredd 

som möjligt. Allt detta självklart för att optimera möjligheterna för att produkten sedermera 

skall passa alla behov och uppfylla alla de krav som ställs på den.  

 

Vikten av spridning belyses av Vedung där han delar in spridningsstrategin i tre delar; 

rapporterings-, mellanhands- och nätverksmetoden. (Vedung, 2010) Rapporteringsmetoden 
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innefattar att genom en väl genomarbetad rapport säkerställa att projektets metod och resultat 

blir så tillgängligt som möjligt för externa intressenter . Mellanhandsmetoden däremot innebär 

att ”främja diffusion genom att uthålligt, organiserat och systematiskt engagera en mellanhand 

mellan utvärderaren och mottagaren”.  Nätverksmetoden, slutligen, går ut på att använda sitt 

nätverk för att ta del av lärdomar från andra projekt samt se till att lärdomar från detta 

kommer andra till del. En kombination av samtliga dessa är självklart att föredra, men 

undertecknads tes är att den sistnämnda är den som oftast läggs minst fokus på och samtidigt 

den som har störst möjlighet att generera långsiktiga effekter för regionen, och därmed 

uppfylla syftet bäst. Att säkerställa det enskilda projektets framgång är självklart viktigt, men 

utan en spridning utanför projektets ramar är det svårt att motivera den satsning som gjorts 

från EU-nivå. Därför borde mer fokus läggas på ett extern lärande där utbyten mellan 

tvillingprojekt kan vara en väg att gå för ökad långsiktig effekt för regionen som helhet.  

 

Tes 5 – Följeforskaren verkar för en lärande organisation, vilket främjar 

innovation 

Det lärande angreppssättet som utvärderaren förväntas anta kan förhoppningsvis få 

spridningseffekter till den verksamhet där utvärderingen utförs. Detta är även det mycket 

positivt utifrån ett innovationsperspektiv då lärande organisationer visat sig vara mer 

innovationsbenägna (McHugh, Groves, & Alker, 1998).  

 

Den lärande organisationen, som i sig utnyttjar det faktum att människan av naturen är 

intresserad av att lära, tar genom sin utgångspunkt användning av kreativiteten som finns hos 

varje enskild individ. (Senge, 1996) Den kännetecknas av ett ständigt lärande hos alla 

inblandade och betonar vikten av att individer, grupper och hela organisationer hela tiden står 

under ett ständigt inlärande och utvecklas och förnyas. Detta klimat har visat sig vara mycket 

effektivt utifrån ett innovationsperspektiv, då det har visat sig främja nytänkande och 

idégenererande. (Nokata, 1994) Att tydligt uppmuntra ett alla individers lärande och ge 

mandat åt dem att vara del av förändringsarbetet borde därför ligga i varje utvärderares 

intresse.  

 

Tes 6 – Följeforskaren verkar för feedback, vilket främjar innovation 

Ett sätt att säkerställa att ett iterativt angreppssätt får fäste i ett projekt är att framhålla 

kontinuerlig feedback som ett verktyg för innovation. Feedback i alla dess former, såväl från 
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ledarnivå som från kollegor, är ofta en viktig en nyckel för ett lyckat iterativt projekt och 

stödjer därmed även detta en ökad innovationsgrad i projekten. Det iterativa angreppssättet 

gynnar som sagt innovationsgraden i projekt och kan därmed ses som en direkt bidragande 

faktor till ett mer innovativt projekt. (Landau & Rosenberg, 1986) Att som utvärderare föregå 

med gott exempel, att ge kontinuerlig återkoppling till projektet samt lyfta fram vikten av ett 

öppet klimat, är därför något som varje utvärderare bör beakta om målsättningen är en ökad 

innovationsgrad i de projekt som genomförs.  

 

Feedback har även en starkt positiv effekt på lärandet, vilket även det beskrivits som 

innovationsfrämjande. (Argyris, 1977) Att som följeforskare använda sig av denna vetskap för 

att få till stånd något som kan liknas vid s.k. ”doubleloop”-lärande kan därför skapa ett enormt 

mervärde för den utvärderade organisationen, då det kan få insikterna från projektet att leva 

kvar i verksamhetens medvetande lång tid framöver.  

 

Diskussion 

I denna rapport har de centrala direktiven för den moderne utvärderarrollen studerats och 

analyserats utifrån ett innovationsfrämjandeperspektiv. Insikterna baseras till stor del på 

samlad litteratur från produktutvecklingsmetodlogiken och kan ibland te sig svåra att överföra 

direkt till de mer tjänsteutvecklande projekten som bedrivs inom ramen för EU:s 

strukturfonder. Undertecknad anser dock, med stöd från innovationsforskningen (Lund, 

2011), att många av de sanningar som denna text tar sitt avstamp i är tillämpbara även inom 

ramen för de projekt som här diskuteras. Ett exempel på detta är främjandet av ett iterativt 

angreppssätt, som i sin tur även kräver ett närmare samarbete inom hela projektgruppen. Att i 

större utsträckning använda sig av pilotstudier som utvärderas parallellt blir ett sätt att ”bygga 

prototyper av åtgärder” som snabbt kan utvärderas och analyseras. Detta blir då också ett sätt 

att bygga trovärdighet för projektet, då det redan tidigt kan visa på små resultat samt visa på 

ett lyssnande och anpassningsbart förhållningssätt gentemot målgruppen.  

 

Denna text kan även fungera som underlag för diskussioner med uppdragsgivare kring 

utvärderarens roll och mervärdet av ett utökat involverande av densamme. Tillsammans med 

praktiska erfarenheter från projekt som bedrivits med ett med det förhållningssätt som här 

förutsätts bör detta fungera som en dörröppnare för ett utökat deltagande av löpande 
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utvärdering, vilket i sin tur leder till mer lyckade projekt. Detta i sin tur främjar regionens 

utveckling, vilket alltid måste vara huvudändamålet i de projekt som bedrivs.  

 

En annan aspekt som genomsyrar flera av de teser som läggs fram i denna text är vikten av 

samverkan utanför projektets ramar. Att ta in influenser från andra projekt, ta in kunskaper 

från andra områden samt sprida de resultat som erhålls borde prioriteras högre än vad som 

idag förefaller vara fallet. Detta kan exempelvis ske med mer strukturerade former av utbyte, 

både lokalt som mellan olika regioner inom EU:s gränser. Detta bör, rätt utfört, leda till ökad 

innovation, bättre kvalité i de aktuella projekten/programmen samt större möjligheter för en 

långsiktig utveckling av regionen som helhet, via exempelvis förbättrade spridningseffekter.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att utvärderaren bör kunna spela en central roll i 

strävandet efter en ökad innovationsnivå i de projekt som bedrivs i EU:s regi. Stora delar av 

de karakteristika som utvärderaren förväntas bidra med kommer medföra projekt som 

genererar kreativa och långsiktigt hållbara lösningar på de uppdrag som de medverkar i. 

 

Sammanfattning 

Under denna programperiod har ett större ansvar och fokus lagts på utvärderaren och dennes 

roll vid hanteringen av de program och projekt som skall verka för regionens tillväxt. Syftet 

med att ge ett större ansvar till utvärderaren är uppnå långsiktiga effekter och hållbar 

utveckling inom de projekt som bedrivs, då ett ökat involverande av utvärderaren visat sig 

vara en framgångsfaktor i tidigare program.  

 

Inom ramen för denna text studeras hur ett ökat involverande av utvärderaren korrelerar med 

en ökad innovationsbenägenhet i de projekt som bedrivs. För att studera detta formulerades ett 

antal teser, med utgångspunkt från de direktiv som satts upp för utvärderaren för den 

kommande programperioden. Dessa teser har analyserats utifrån tillgänglig litteratur kring 

vad som främjar innovation i projekt. Teserna formulerades enligt nedan.  

• Följeforskaren verkar för marknadsanpassning, vilket främjar innovation. 

• Följeforskaren verkar för iterativa processer, vilket främjar innovation. 

• Följeforskaren verkar för framtunga projekt, vilket främjar innovation. 

• Följeforskaren verkar för spridningseffekter, vilket främjar innovation. 

• Följeforskaren verkar för en lärande organisation, vilket främjar innovation. 

• Följeforskaren verkar för feedback, vilket främjar innovation. 
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Av studien och analysen kan konstateras att utvärderaren bör kunna spela en central roll i 

strävandet efter en ökad innovationsnivå i de projekt som bedrivs i EU:s regi. Stora delar av 

de karakteristika som utvärderaren förväntas bidra med kommer medföra fler projekt som 

genererar kreativa och långsiktigt hållbara lösningar inom de uppdrag som utförs.   
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12. Lärmiljöns resultat  
 

Laila Niklasson 
 

 

 

Går det att få en bild av huruvida kursen har nått sitt syfte, att ge kompetens för att kunna 

genomföra utvärdering/följeforskning i projekt och program inom Socialfonden och 

Strukturfonden genom att läsa deltagarnas texter? Ja, om vi också vet att deltagarna har varit 

aktiva under en process med att läsa texter, kommentera och diskutera. Nu har vi också haft 

möjlighet att få ta del av hur de också fördjupat sin läsning, eventuellt genomfört en särskild 

datainsamling, presenterat och diskuterat resultaten. De har också deltagit i olika övningar. 

Dock är de texter som deltagare skriver bara delvis en avspegling av en process de själva och 

gruppen deltagit i; det är trots allt en enda produkt. Det är alltså inte rimligt att deltagarna 

visar hela sin utökade kompetens i de texter som skrivs.  Texterna finns i ett sammanhang 

som läsaren får ana sig till.  

 

Om nu inte den totala lärandeprocessen kan avspeglas, vad var det då som utmanade 

deltagarna, vad fångade deras uppmärksamhet och vad fick dem att ägna tid och energi åt en 

fördjupad studie? Den tolkning jag gör nedan av texterna är givetvis en av flera möjliga, men 

den lyfter fram några begrepp och perspektiv som jag menar finns i texterna.  

 

Låt oss börja med de första texterna av Adem, Garphult och Hegrelius. Ett centralt begrepp 

förefaller vara ”användning”.  Jag tolkar det som att författarna problematiserar lärande 

utvärdering, följeforskning för att helt enkelt testa om det är ”lönt” att genomföra en 

lärandeprocess av detta slag. Det som skulle löna sig är olika sorters användning av resultaten. 

Det är också så att författarna noterar att varje lärande utvärdering, följeforskning också har 

ett lokalt sammanhang, ja, kanske till och med nationellt. Den lärande utvärderingen skall i 

vissa fall både passa in och utmana de regler och strukturer som finns, inte bara i projektet, 

programmet utan också egentligen i verksamheten som sådan. Författarna menar att det skulle 

vara möjligt att använda sig av lärande utvärdering, följeforskning, men inte utan vissa 

förbehåll och justeringar. Den som beställer en lärande utvärdering, följeforskning behöver 

alltså ha tänkt igenom konsekvenserna av beställningen… 
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En konsekvens är att det finns en förväntan om lärande, vilket problematiseras i texterna av 

Helmersdotter Eriksson, Palmér och Wester. En arbetsdefinition i denna sammanställning är 

att lärande definieras som att individ, grupp eller organisation förändrar sitt tänkande och 

agerande. Det finns en förväntan på lärande utvärdering, följeforskning om att börja tidigt 

med utvärdering, vara nära deltagare, vara nyttig, ha kontinuerlig återkoppling och skapa ett 

utvecklingsinriktat lärande.  De olika förväntningarna är inte nya, men den särskilda 

kombinationen med lärseminarierna/”farthindren” tillsammans med flera intressenter gör att 

ambitionsnivån för lärande ökar. Det som kan bli en särskild utmaning är om projektet inte 

har en ”framtid”, hur skapa utvecklingsinriktat lärande om verksamheten inte kan fortsätta, 

eller implementeras? Det är inte heller säkert att den tid som utvärderingen har till sitt 

förfogande gör att lärande hinner ske som ger förändringar, det kanske sker en tid efter 

projektets avslut. Organisationens struktur och kultur kan också stödja eller förhindra 

förändring. En fråga är också vad förändringarna får för konsekvenser för individ, grupp och 

organisation. ”Tål” individer, grupper och framför allt organisationer den kritiska granskning 

som en lärande utvärdering, följeforskning kan innebära? 

 

Den som skall både passa in, utmana och driva, underhålla ett lärande är utvärderaren. Eller 

kanske det inte är det?  I texterna av Gustafsson och Ternström problematiseras utvärderarens 

roll i lärande utvärdering, följeforskning. Att utvärdering omfattar en lärandeaspekt förefaller 

inte vara något nytt för en utvärderare. Det är snarare var gränsen går för under vilken 

tidsperiod lärandet skall ske, om lärande också innebär att göra och lära sig av misstag, hur 

aktivt (styrande) utvärderaren skall vara, var slutar den oberoende utvärderarens roll och när 

blir utvärderaren biträdande projektledare? En särskild fråga blir: hur komma bort från 

uppföljning av aktiviteter och flytta fokus till lärande som sträva mot regionala/ nationella 

målsättningar och inte enbart projektets målsättningar. Samtidigt kan ambitionen att sprida 

resultat innanför och utanför projektet vara det som är svårast, både för projektägare och 

utvärderare.  Eftersom utvärderingar görs lokalt, nationellt, regionalt och internationellt 

behöver utvärderaren beakta olika intressenter intressen och i samband med det klarlägga sin 

egen etiska inställning, inte minst i förhållande till projektägares och sin egen 

”accountability”, det vill säga att stå till svars inför olika intressenter. I en summativ 

utvärdering kanske utvärderaren behöver stå till svars en enda gång, i lärande utvärdering, 

följeforskning (formativ utvärdering) upprepade gånger.     
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Den problematisering som gjordes i de inledande texterna återkommer i de sista texterna av 

Wiklander och Stetler. Här kommer vi tillbaka till frågan om vad lärande utvärdering tillför, 

eller inte tillför. Ett särskilt exempel är om en lärande utvärdering, följeforskning gör att 

horisontella kriterier (såsom att beakta jämställdhet, mångfald, integration, miljö, 

funktionshinder) lyfts fram. Det visar sig att lärande utvärdering, följeforskning i sig inte 

självklart bidrar till att de horisontella kriterierna lyfts fram. Det är syftet med projektet, 

kunskapsnivån hos olika aktörer och också utvärderarens val av perspektiv som avgör om de 

horisontella kriterierna är eller blir drivkraft i projekten, programmen. Kan då inte lärande 

utvärdering, följeforskning vara drivande, kanske till och med innovativt i sig? Vi kan 

använda en arbetsdefinition för innovation som innebär att innovation är en ny eller förbättrad 

process, metod som används. Med denna utgångspunkt skulle lärande utvärdering, 

följeforskning i sig kunna fungera som både innovation i sig och som stöd för andra 

innovationer. Men det finns vissa förutsättningar som behöver beaktas, nämligen att 

upprätthålla att lärande utvärdering, följeforskning innebär tidig utvärdering, att olika 

intressenters behov beaktas, att återkoppling sker, att lärande stödjs och att resultat sprids. 

Särskilt det sistnämnd, att sprida resultat, skulle kunna utvecklas för att stödja en långsiktig 

utveckling inom regioner i EU.  

 

Vad är det då deltagarna, i just denna sammanställning, inte behandlar som ett särskilt tema, 

men som skulle ha kunnat behandlas med tanke på syftet med kursen? Det som framträder 

tydligast, enligt min mening, är frågan om spridning av resultat. Det innebär inte att 

deltagarna inte har behandlat frågan. Det är gjort i flera av texterna genom att författarna 

diskuterar återföring, lärandeseminarier och problematisering av spridning av resultat. 

Däremot finns inte spridning med som centralt, bärande tema i någon av texterna.  Det kan 

vara en tillfällighet, det saknas ju inte andra intressant tema att behandla, men kan också tyda 

på att kursutveckling behöver ske av detta tema.  
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