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Abstract 
 
Davor Zovko (2017): Rapportering och kontroll i fokus. En studie av Arbets-
förmedlingens utvärderingsverksamhet. Örebro Studies in Social Work 20. 
 
The aim of this study was to explore evaluation in the Swedish Public 
Employment Service, with particular focus on how the use of evaluations 
looks like. The study consists of two studies. The first one is an analysis 
of the Employment Service’s all policy documents that describe or men-
tion evaluation as well as an interview-study with all the management 
staff in one of the Employment Service’s local labor market units. The 
second study is a comparative study with analysis of the Employment 
Service’s entire evaluation production for the years 2010 and 2015. The 
results show that the Swedish Public Employment Service is a hierarchi-
cally controlled governmental organization with routines for effective 
communication of management's messages to all levels in the organiza-
tion. Employment Service's evaluation is governed and implemented 
centrally and communicated from the top, down through the organiza-
tion. Evaluations are mainly used as a routine for checking and report-
ing, as well as accounting to the government. Managers on a middle and 
local level find that much of the evaluation is about control, and that 
control is not adapted to needs of the everyday business on the local 
level. Evaluation activities are extensive. Evaluations seems to have be-
come an end in itself, used in legitimizing purposes rather than as a tool 
for developing of the service to the clients. Half of the evaluations that 
the Employment Service carried out by their own, is regular evaluations. 
Almost all evaluations carried out by the European Social Fund Council 
in Sweden and “Samordningsförbund” (associations for coordination of 
social projects) are single occasion-evaluations. Legitimizing dominates 
the use of evaluation, both 2010 and 2015 in evaluating production. 
Evaluation for improving of the service to the clients is mentioned only 
in a small number of policy documents. Evaluations that includes the 
client’s perspective as well as proposals for change occurs to a limited 
extent in both 2010 and 2015. The Organization of the Employment 
Service's evaluation activities are heavily influenced by New Public 
Management's management philosophy.  
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Sammanfattning 

Syftet med den aktuella studien var att utforska utvärderingsverksamheten 
inom Arbetsförmedlingen med särskilt fokus på hur användningen av ut-
värderingar ser ut. Studien består av två delstudier. Den första är en analys 
av Arbetsförmedlingens samtliga policydokument 2010 som på något sätt 
beskriver eller omnämner utvärdering samt en intervjuundersökning med 
samtlig ledningspersonal inom ett av Arbetsförmedlingens arbetsmark-
nadsområden. Den andra delstudien är en komparativ studie med analys 
av Arbetsförmedlingens hela utvärderingsproduktion för åren 2010 respek-
tive 2015. Resultaten visar att Arbetsförmedlingen är en hierarkiskt styrd 
statlig organisation med rutiner för effektiv förmedling av ledningens bud-
skap till alla nivåer i organisationen. Arbetsförmedlingens utvärdering styrs 
och genomförs från centralt håll samt kommuniceras uppifrån och ner i 
organisationen. Utvärderingar används främst på ett rutinartat sätt för 
kontroll och återrapportering och redovisning till regeringen. Chefer på 
mellannivå och lokal nivå upplever att mycket av den utvärdering som ge-
nomförs handlar om kontroll och att kontrollen inte anpassas till kärnverk-
samhetens behov på lokal nivå. Utvärderingsverksamheten är omfattande. 
Utvärderingar tycks ha blivit ett självändamål som snarare används i legi-
timerande syfte än som ett redskap för att utveckla verksamheten. Hälften 
av de utvärderingar som genomförs i Arbetsförmedlingens egen regi är re-
gelbundet återkommande utvärderingar. Nästan alla utvärderingar genom-
förda av ESF-rådet och samordningsförbunden är tillfälliga utvärderingar. 
Legitimerande användning dominerar både 2010 och 2015 i utvärderings-
produktionen. Främjande användning av utvärderingar omnämns endast i 
ett fåtal policydokument. Utvärderingar med brukarperspektiv samt utvär-
deringar med förslag på förändring förekommer i begränsad utsträckning 
både 2010 och 2015. Arbetsförmedlingens utvärderingsverksamhet är 
starkt påverkad av New Public Managements styrningsfilosofi. 
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1. Inledning 
Behovet av granskning och utvärdering har ökat sedan 1980-talet då en rad 
av reformer, som går under samlingsbeteckningen New Public Management 
(NPM), ledde till att offentliga organisationer genomgick en decentrali-
sering och samtidigt fick tydligare krav på att driva sina verksamheter kost-
nadseffektivt. Mål- och resultatstyrning samt ansvarsutkrävande kom i fo-
kus (Almqvist, 2006). Offentliga verksamheter skulle erbjuda medborgarna 
valfrihet (Hjort & Panican, 2011; Sandberg, 2014). I takt med att NPM 
utvecklades och stärktes, ökade behovet av utvärdering och granskning. 
Idag, år 2017, ska i stort sett all offentlig verksamhet utvärderas (Blom, 
Morén & Nygren, 2011). Detta regleras genom regleringsbrev och instrukt-
ioner (Gröjer, 2004; Lindgren, 2008). Utvärdering har blivit en omfattande 
och obligatorisk verksamhet som också är dyr och som kräver stora resurser 
(Sandberg, 2014; SOU 2007:75).  

Utvärderingar kan användas på flera olika sätt inom offentlig verksam-
het. De kan fungera som ett kontrollinstrument som ger vägledning i verk-
samhetsstyrning och kontrollerar att makten utövas på rätt sätt (Chelimsky, 
2006; Karlsson Vestman, 2011; Vedung, 2009). Makten granskas i syfte att 
säkra att lagar och förordningar tillämpas på rätt sätt, att man hushållar 
med offentliga medel, att medborgare behandlas likvärdigt samt att deras 
rättigheter tillvaratas (Nygren & Hanberger, 2011). En granskning kan 
också ske för att motverka fusk och korruption. Utvärdering kan även an-
vändas i främjande syfte (Patton, 2008; Vedung, 1998, 2009). Utvärdering 
kan genom sin analys och rekommendationer direkt påverka den utvärde-
rade verksamheten samt lyfta fram generellt användbara kunskaper (Karls-
son Vestman, 2004). 

NPM sågs i början av 70-talet som en nödvändig reaktion mot de pro-
blem som man observerade inom offentlig sektor, bl. a byråkratisering och 
dålig insyn i verksamheterna. NPM skulle bringa ordning och reda, tydli-
gare redovisning samt effektivisering. NPM:s utveckling inom offentlig för-
valtning har dock under de senaste åren varit föremål för en omfattande 
debatt och kritik. Stark kritik kommer från forskarsamfundet. Forskare me-
nar att NPM har fört med sig många negativa konsekvenser för offentlig 
sektor, för professioner och för medborgarnas möjligheter att påverka den 
offentliga sektorn (Dellgran, Johansson & Höjer, 2015; Lindgren, 2015; 
Sandberg, 2014). Kritiken handlar om olika förhållanden som forskare 
identifierat (se avsnitt 4.3.). I dessa forskningsrapporter beskrivs och analy-
seras inte sällan just utvärdering och dess utveckling inom ramarna för 
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NPM. Den nämnda kritiken har varit både skarp och långvarig. Det kan 
noteras att kritiken av NPM även har uppmärksammats på politiskt håll. 
Löfven (2013) publicerade en debattartikel i vilken han kritiserade NPM. 
Han har också, strax innan han blev statsminister, lett ett rundabordssamtal 
på temat ”Låt proffsen vara proffs – om alternativ till New Public Manage-
ment” (Socialdemokraterna, 2014). I budgetpropositionen 2015 (PROP 
2014/15:1) avsåg regeringen utveckla ”ny styrning i välfärden efter New 
Public Management” (s. 53). De nya styrningsformerna kallas ”Ny styrning 
bortom New Public Management” (Regeringen, 2015). Inom dessa nya 
styrningsformer skulle professionellt kunnande och yrkesetik vara mer väg-
ledande. Samverkan med vetenskaplig forskning nämns som central. Den 
16 juni 2016 tillsatte regeringen en delegation med uppdrag att främja idéer 
och verksamhetsutveckling i kommunala verksamheter samt att genomföra 
ett projekt med utveckling och effektivisering av styrningen inom kommu-
ner och landsting (Finansdepartementet, 2016). I direktivet nämns medbor-
garnas perspektiv som ”en naturlig utgångspunkt vid bedömningen av om 
verksamheterna når målet för samhällsuppdraget” (s. 9). 

Den initiala idén var att NPM som styrningsmodell skulle effektivisera 
den offentliga sektorn, förbättra medborgarnas insyn i offentliga verksam-
heter samt erbjuda nedborgarna bland annat valfrihet. Samtidigt skulle man 
genom utvärdering granska makten, motverka fusk och korruption samt 
främja verksamheter. Både NPM och utvärdering blev dock föremål för kri-
tik. Hur kan detta förklaras? Denna studie kan ses som ytterligare ett bidrag 
till den forskning där utvärderingsfenomenet granskas, ett fenomen som på 
ett spännande sätt har utvecklats under de senaste decennierna. 

1.1. Centrala begrepp 
Begreppet ”Arbetsförmedlingens egen utvärderingsproduktion” bör inte 
förväxlas med begreppet ”utvärderingar genomförda i Arbetsförmedlingens 
egen regi”. ”Arbetsförmedlingens egen utvärderingsproduktion” innefattar 
alla utvärderingar som Arbetsförmedlingen genomfört i egen regi samt ut-
värderingar där Arbetsförmedlingen deltagit i egenskap av samverkanspart-
ner till samordningsförbunden och Rådet för Europeiska Socialfonden 
(ESF-rådet). ”Utvärderingar genomförda i Arbetsförmedlingens egen regi” 
betecknar således utvärderingar vars utvärderare organisatoriskt tillhör Ar-
betsförmedlingen (se även avsnitt 3.4.2.). 

”Brukare” av Arbetsförmedlingens tjänster är, i en vidare bemärkelse, 
både arbetssökande och arbetsgivare. I denna studie – genomförd inom äm-
net socialt arbete – avses med brukare i första hand arbetssökande. 
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1.2. Läsanvisningar 
Efter inledningen redogörs i kapitel 2 för olika definitioner av utvärdering 
samt den definition som används i denna studie. Kapitel 2 innehåller också 
en beskrivning av olika utvärderingsmodeller samt en kortare beskrivning 
av utvärderingsverksamhetens historiska utveckling. I kapitel 3 beskrivs Ar-
betsförmedlingen, det vill säga den organisationen vars utvärderingsverk-
samhet har granskats. Kapitel 4 utgör en genomgång av tidigare forskning 
som fokuserar på utvärderingsanvändning. I kapitel 5 presenteras de teore-
tiska ramarna vilka användes i analyserna. I kapitlet beskrivs också New 
Public Management, som en kontextuell ram. I kapitel 6 redovisas forsk-
ningsmetoder. Metodologiska överväganden diskuteras och tillvägagångs-
sättet beskrivs. I kapitel 7 redovisas och analyseras studiens resultat. De två 
delstudiernas resultat analyseras utifrån betydelsen för studien i sin helhet. 
Resultaten diskuteras i kapitel 8. De två delstudierna bifogas som två artik-
lar. 

1.3. Avhandlingens design 
Avhandlingen grundas på två delstudier vilka även benämns studie 1 och 
studie 2 och redovisas i två artiklar. Studie 1 genomfördes som en kvalitativ 
analys av Arbetsförmedlingens policydokument samt en intervjuundersök-
ning med lokala chefer inom ett av Arbetsförmedlingens arbetsmarknads-
områden. Arbetsmarknadsområden var lokala enheter som i regel bestod av 
närliggande arbetsförmedlingskontor. Arbetsmarknadsområden avskaffa-
des 2012. Sedan 2015 är arbetsmarknadsområden ersatta med lokala en-
heter som bara kallas ”enheter”. De nya enheterna omfattar dock inte alltid 
samma lokala kontor som de tidigare arbetsmarknadsområdena omfattade. 
Studie 2 genomfördes som en komparativ analys av Arbetsförmedlingens 
utvärderingsproduktion där produktionen 2010 jämförs i olika avseenden 
med produktionen 2015. Alla utvärderingsrapporter som publicerades un-
der de nämnda två åren och som bedömdes tillhöra Arbetsförmedlingens 
egen utvärderingsproduktion, ingår i studiens empiriska material. 

1.4. Övergripande syfte och forskningsfrågor 
Det övergripande syftet med studien är att utforska utvärderingsverksam-
heten inom en offentlig organisation, Arbetsförmedlingen, med särskilt fo-
kus på hur användningen av utvärderingar ser ut. 

Forskningsfrågorna är: 
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- Hur organiseras utvärderingsverksamheten inom Arbetsför-
medlingen? 

- Hur ser Arbetsförmedlingens utvärderingsproduktion ut över 
tid? 

- Vilken roll spelar utvärdering för kontroll, styrning och verk-
samhetsutveckling? 

 
De två genomförda delstudierna har mer specifika syften och frågor. 

1.4.1. Syfte studie 1 
Syftet med delstudien var att utforska utvärderingars roll och användning 
inom Arbetsförmedlingen. Forskningsfrågorna var: Hur ska utvärderingar 
användas enligt policydokument? Hur uppfattar Arbetsförmedlingens lo-
kala chefer att utvärderingar används? Vilken roll spelar utvärderingar för 
kontroll och styrning? Vilken roll spelar utvärderingar för verksamhetsut-
veckling? 

1.4.2. Syfte studie 2 
Syftet med delstudien var att granska och jämföra innehållet i Arbetsför-
medlingens utvärderingsproduktion år 2010 med produktionen år 2015. 
Studiens forskningsfrågor var: Har det skett någon förändring när det gäller 
utvärderingars syften och användningstyper 2015 jämfört med 2010? Hur 
har brukarperspektivet gett sig tillkänna i de utvärderingar som genomförts 
2010 respektive 2015? 
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2. Systematisk utvärdering 
Enligt Mark, Greene & Shaw (2006) är utvärdering en naturlig del i varje 
människas liv. Vi utvärderar nästan allt i våra liv: hur var frukosten på re-
staurangen, hur gick mötet med klienten, hur var konserten? Till skillnad 
från ”vardagsutvärderingar” ska systematiska utvärderingar – vilka be-
handlas i denna avhandling – uppnå uttalade syften och ändamål, exempel-
vis att redovisa, analysera och värdera en verksamhets resultat, ge stöd i 
politiska beslutsprocesser eller organisationsförändring, generera kunskap 
eller främja rättvis behandling av människor. 

2.1. Utvärderingsverksamhetens utveckling inom offentlig sektor 
Björkemarken (1995) menar att de första systematiska utvärderingarna ge-
nomfördes i USA i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Under 1930-
talet utvärderade man i USA olika samhällsreformer. Åren efter Andra 
världskriget och särskilt 1960-talet blev en guldålder för utvärderingar, tack 
vare ytterligare reformer i socialpolitiken. Ett antal statliga och privata pro-
gram för utveckling av välfärden, utbildning och familjeplanering genom-
fördes både i USA och internationellt, vilket ökade behovet av kunskaper 
om programmens resultat (Rossi, Lipsy & Freeman, 2004). Utvärdering ut-
vecklades också till en tillämpad vetenskap (Karlsson Vestman & Anders-
son, 2007). Under 50- och 60-talet dominerade mål- och resultatutvärde-
ring (Karlsson, 1999). Under 1970-talet började ordet accountability (an-
svarsskyldighet) bli ett nyckelord för utvärdering i USA (Karlsson Vestman 
& Andersson, 2007). 

Under 1960-talet började begreppet utvärdering framträda även i svensk 
vokabulär (Vedung, 2009). Under 1980- och 1990- talen sker en rad av 
förändringar och nya styrningsformer skapas i form av NPM (Almqvist, 
2006). 

Fram till idag, år 2017, har utvärderingar utvecklats till en omfattande 
verksamhet i så gott som all offentlig verksamhet. Utvärderingsverksam-
heten sysselsätter många praktiker och forskare samt omsätter – och kostar 
– stora resurser. 

2.2. Utvärdering – en definition 
Utvärdering definieras på olika sätt och från olika perspektiv. Själva begrep-
pet ”utvärdering” antyder att någonting (ut)värderas, dvs. bedöms. En så-
dan bedömning ska inte vara en enkel redovisning. I Sverige skiljer man 
mellan uppföljning och utvärdering. Uppföljning är enkel, regelbunden och 
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rutinmässig insamling och redovisning av data om olika förhållanden, ex-
empelvis mötesfrekvens, skollunchdeltagande, resursanvändning och dylikt 
(Eriksson, 2007; Sandahl, 1991). Utvärdering motsvarar en samlad, syste-
matisk bedömning av en viss verksamhet. Utvärdering gör djupare analyser 
än uppföljning. Vedung (2009) gör en direkt skillnad mellan utvärdering 
och uppföljning. Utvärdering beskrivs som en kvalificerad uppföljning som 
inkluderar processanalys, det vill säga en kvalitativ analys av orsaker till att 
den utvärderade verksamheten uppnått ett visst resultat eller tillstånd. Kva-
lificerade uppföljningar – utvärderingar – koncentreras kring ett mindre an-
tal variabler som mäts och sådana uppföljningar inkluderar även process-
analyser samt, om det enligt utvärderingsresultaten behövs, förslag på för-
ändring (Eriksson, 2007). Utvärderingsresultat kan alltså leda till föränd-
ringar av beslut eller verksamhet. Förändring eller förbättring betonas även 
i Weiss (1998b) definition av utvärdering. Weiss skriver:  

Evaluation is the systematic assessment of the operation and/or the outcomes 
of a program or policy, compared to a set of explicit or implicit standards, 
as a means of contributing to the improvement of the program or policy (s. 
4). 

Vedungs definition (2009) innehåller också tanken om användning av ut-
värdering. Enligt Vedungs definition är utvärdering en ”noggrann bedöm-
ning i efterhand av utfall, slutprestationer, förvaltning och beslutsinnehåll 
samt organisering av offentlig verksamhet, vilket tänkes spela en roll i prak-
tiska beslutssituationer” (s. 22). Alltså är utvärdering inte vilken bedömning 
som helst, utan en bedömning som avses spela roll i praktiska beslutssituat-
ioner.  

Ett resultat eller en verksamhet måste först existera för att kunna utvär-
deras. Man kan inte utvärdera någonting som kommer att ske först i fram-
tiden. Bara utvärderingar som är genomförda ex post (lat. ”från efter”) är 
riktiga utvärderingar. S.k. utvärderingar ex ante (lat. ”från före”) är enligt 
Vedung inte riktiga utvärderingar. Anledning till det är att utvärderingar 
genomförda ex ante praktiskt taget utvärderar någonting som ännu inte ex-
isterar. Sådana ”utvärderingar” skulle snarare kunna betraktas som risk- 
eller konsekvensanalyser. 

En utvärdering görs utifrån bestämda, specifika kriterier eller värderings-
grunder (Vedung, 2009; Weiss, 1998b). En utvärdering måste ha minst ett 
värderingskriterium utifrån vilket en verksamhet kan bedömas. Verksam-
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hetens egna mål och kriterier behöver inte nödvändigtvis utgöra utvärde-
ringens värderingskriterier. Värderingskriterier kan tillhöra olika intressent-
grupper, de kan exempelvis avspegla brukarnas behov och förväntningar. 

Karlsson (1995) diskuterade redan i mitten av 1990-talet värdeproble-
matiken inom utvärderingar. Allt som utvärderas ska värderas mot be-
stämda kriterier. Men vem bestämmer kriterierna? Karlsson pekar just på 
oenigheten mellan utvärderingsforskare när det gäller vem som bestämmer 
utvärderingskriterier: brukare och utförare alternativt beslutsfattare och po-
licymakare. Karlsson pekar på ytterligare problem relaterade till värderings-
kriterier för utvärdering. Skilda intressegrupper kan ha mycket olikartade 
värderingskriterier. Detta problem kan mötas på så sätt att utvärderingsre-
sultat värderas utifrån varje kriterium. Sedan kan användare av utvärde-
ringen välja det resultat som är aktuellt och relevant ur eget perspektiv. Ett 
annat sätt att möta kriterieproblemet är att försöka hitta en gemensam vär-
deringsgrund. Inte heller detta sätt är oproblematiskt då tillsynes självklara 
begrepp (som t ex social rättvisa) kan vara svåra att definiera entydigt. Att 
formulera kriterier för utvärdering kan implicera makt över de utvärderade 
verksamheterna. Karlson diskuterar tre modeller för konsensus kring vär-
defrågan: en teoretisk modell som skulle säkra objektiva värdegrunder, en 
lokal modell där alla intressenter ges möjlighet att påverka värdegrunder 
samt en konsensusmodell där alla intressenter gemensamt skapar värde-
grunder genom en så kallad maktfri dialog. 

Lindgren (2015) använder ett bredare begrepp – granskning. Begreppet 
granskning omfattar alltså uppföljning, utvärdering men även tillsyn och 
revision. Även Lindgren betonar att all granskning genomförs för att 
komma till praktisk användning. 

Den här avhandlingen fokuserar på Arbetsförmedlingens användning av 
utvärdering, inte uppföljning, tillsyn eller revision även om de begreppen 
också i begränsad utsträckning kommer att användas. Från definitionerna 
ovan framgår att utvärdering är en bedömning som ska vara genomförd i 
efterhand. Utvärdering ska inte bara presentera resultat utan även analysera 
processer och faktorer som påverkat resultatet. Utvärdering ska bygga på 
uttalade kriterier eller värderingar, utifrån vilka en verksamhet värderas. 
Slutligen ska utvärdering vara användbar i praktiska situationer eller för 
beslut. För att en utvärdering ska kunna granskas, som exempelvis i denna 
studie, ska den också vara tillgänglig för granskning i någon form, exem-
pelvis i rapportform. 



22 
 

DAVOR ZOVKO Rapportering och kontroll I fokus 
 

Alla de nämnda egenskaperna som anges ovan motsvarar den definition 
av utvärdering som används i den här studien. I studien definieras utvärde-
ring således som all slags granskning som uppfyller följande kriterier: 
 

- granskningen ska vara en kvalificerad analys, inte enkel uppfölj-
ning 

- granskningen ska ha gjorts i efterhand 
- granskningen ska ha gjorts utifrån givna värderingsgrunder/kri-

terier/frågeställningar samt 
- granskningens resultat ska ha redovisats i rapportform. 

 

2.3. Utvärderingsmodeller 
Vedung (2011a) har identifierat sex olika utvärderingsmodeller: måluppfyl-
lelsemodellen, bieffektsmodellen, relevansmodellen, intressentmodellen, 
kollegebedömningsmodellen och brukarmodellen. Modellerna kallar han 
för traditionella utvärderingsmodeller.  

I måluppfyllelsemodellen analyserar utvärderingen om målen med den 
utvärderade verksamheten har uppnåtts eller uppfyllts. Värderingskriteriet 
i utvärderingen är den utvärderade verksamhetens mål. I bieffektsmodellen 
analyserar utvärderingen även förekomsten och arten av eventuella bieffek-
ter av den utvärderade verksamheten. Värderingskriteriet i bieffektsmo-
dellen är att den utvärderade verksamheten kan ha andra effekter än de 
avsedda. I så fall behöver man kartlägga alla effekter som inte från början 
var avsedda att uppnås. Bieffekterna kan också vara oönskade varför man 
behöver analysera hur sådana bieffekter kan undvikas. I relevansmodellen 
analyserar utvärderingen om den utvärderade verksamheten verkligen är 
lösningen på de underliggande problemen som genom verksamheten skulle 
lösas, dvs. om den utvärderade åtgärden verkligen är relevant. Värderings-
kriteriet i den här modellen är programteorins giltighet (Vedung, 1998.). 
Att programteorin är giltig betyder att den utvärderade verksamheten är en 
relevant lösning på det underliggande problemet som man försöker åtgärda. 
I intressentmodellen ska utvärdering genomföras utifrån intressenternas 
värderingskriterier. Värderingskriterierna kan vara pluralistiska då varje in-
tressentgrupp har sina egna utgångspunkter och sina specifika värderings-
kriterier (Karlsson, 1995; Karlsson Vestman, 2009). Ett argument för den 
här modellen är att den kan öka utvärderingens användning. Den här tan-
ken har lett till en rad av forskningsstudier som söker förklara hur man kan 
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göra utvärderingar mer användbara (exempelvis Bryson, Patton & Bow-
man, 2011; Jacobson, Carter, Hockings & Kelman, 2011). I kollegebedöm-
ningsmodellen ska utvärdering genomföras av professionella kollegor eller 
”professionella likar” (Vedung 2011a, s. 115). Värderingskriteriet är god 
kvalitet som den utvärderade verksamheten ska åstadkomma och leverera. 
Dessa värderingskriterier bedöms vara så komplexa att det är professionella 
kollegor som antas förstå dem bäst. Professionens egna kvalitetskriterier 
blir utvärderingens värdekriterier. Som exempel på kollegeutvärderingar 
nämner Vedung bedömningar av vetenskapliga forskningsresultat, i synner-
het peer-reviewing. Att utvärderingen sker utifrån professioners standarder 
och kvalitetskriterier samt med bäst möjlig expertis, är det centrala argu-
mentet för kollegebedömningsmodellen. I brukarorienterad utvärderings-
modell låter man brukare – slutanvändare, slutmottagare eller klienter i en 
verksamhet – utvärdera verksamheten utifrån sina värderingskriterier. I 
brukarorienterad utvärdering kan brukarna uppträda som enskilda indivi-
der, grupper eller som organiserade brukarkollektiv. Brukarmodellen kan 
ses som en variant av intressentmodellen. Skillnaden är att brukarorienterad 
utvärdering fokuserar enbart på en grupp av intressenter, det vill säga bru-
kare. Att enbart mäta olika förhållanden som berör brukare (exempelvis 
uttag av föräldrapenning eller förändringar i levnadsstandard) är inte bru-
karorienterad utvärdering. I en brukarorienterad utvärdering ska brukare 
aktivt och medvetet värdera den utvärderade verksamheten. Argument för 
brukarutvärderingar är att de kan höja den utvärderade verksamhetens le-
gitimitet samt främja verksamhetens måluppfyllelse och resultat, skriver 
Vedung (2011a). 

2.4. Utvärdering – några summerande kommentarer 
I denna avhandling används begreppet utvärdering i en bred betydelse. Med 
utvärdering avses all slags granskning som genomförs i efterhand och uti-
från givna värderingsgrunder, som till skillnad från enkel uppföljning inne-
bär en djupare analys av den utvärderade verksamheten, som genomförs 
med avsikt att komma till användning, och vars resultat redovisas i rapport-
form. 

Utvärdering framstår som en mångfacetterad verksamhet som bedrivs ut-
ifrån olika perspektiv. Ett antal utvärderingsmodeller finns som betonar 
olika intressen som är legitima, alltifrån från kontroll av resursutnyttjande, 
effektivitet och mätning av måluppfyllelse till framtagande av nya kun-
skaper och främjande av verksamhetsutveckling. Värderingskriterierna be-
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stäms i det enskilda fallet av utvärderingens syfte, vilka utvärderingens hu-
vudsakliga intressenter är samt i vilken utsträckning intressenterna ges möj-
lighet till inflytande över utvärderingens utformning och genomförande. Sex 
utvärderingsmodeller har beskrivits. Bland dem framstår två modeller som 
särskilt intressanta: kollegebedömningsmodellen och brukarmodellen. I kol-
legebedömningsmodellen blir professionens kvalitetskriterier utvärdering-
ens värderingsgrund. I brukarmodellen blir brukarnas behov utvärderingens 
värderingsgrund. 
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3. Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen är en statlig rikstäckande organisation och verksamhet 
som undersökts i denna studie om utvärderingsverksamhetens roll och an-
vändning. Nedan följer en beskrivning av Arbetsförmedlingen som organi-
sation samt några reflektioner om Arbetsförmedlingen som människobe-
handlande organisation. Arbetsförmedlingen beskrivs som den såg ut vid 
tidpunkten för studiens intervjuer, 2010-2011. 

3.1. Arbetsförmedlingens uppdrag 
Enligt Förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen (SFS 
2007:1030), är Arbetsförmedlingens uppdrag att: 
 

- Ansvara för den offentliga arbetsförmedlingen och dess arbets-
marknadspolitiska verksamhet. 

- Verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom 
att: 
1. effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som 

söker arbetskraft, 
2. prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmark-

naden, samt 
3. bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång 

sikt. 
 
Arbetsförmedlingens verksamhet ska utformas så att den bedrivs på ett ef-
fektivt, enhetligt och rättssäkert sätt, att arbetssökande och arbetsgivare er-
bjuds en likvärdig service i hela landet, att den anpassas till förutsättningar 
i olika delar av landet, att den leder till ökad geografisk och yrkesmässig 
rörlighet bland de arbetssökande, att den anpassas efter de enskilda indivi-
dernas förutsättningar, att den inte påverkar konkurrensförutsättningarna 
på arbetsmarknaden, att den inte leder till att arbetstillfällen trängs undan 
(om det inte skulle vara arbetsmarknadspolitiskt motiverat) samt att den 
ökar mångfalden och motverkar diskrimineringen i arbetslivet (SFS 
2007:1030). 

Arbetsförmedlingens uppdrag är att matcha arbetssökande mot lediga 
jobb. Det gör man genom att på olika sätt skapa möten mellan arbetsgivare 
och arbetssökande. Enligt uppdrag från Sveriges riksdag och regering ska 
Arbetsförmedlingen lägga extra kraft på människor som står långt från ar-
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betsmarknaden. Arbetsförmedlingen har ett uppdrag att särskilt stödja ar-
betssökande med svag ställning på arbetsmarknaden, till exempel nyan-
lända invandrare, ungdomar, långtidssjukskrivna och personer med funkt-
ionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen 
ska också arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, 
utredande, rehabiliterande och arbetsförberedande insatser. För att göra de 
rehabiliterande insatserna effektivare har Arbetsförmedlingen och Försäk-
ringskassan ökat sitt samarbete sedan 2008. Arbetsförmedlingen ska stödja 
personer med svag ställning på arbetsmarknaden, antingen genom ekono-
miska bidrag till arbetsgivare eller genom olika insatser i arbetet med sö-
kande, som t ex arbetspraktik, arbetsmarknadsutbildning, vägledning, ar-
betsprövning, SIUS (Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd), SIN 
(Supported Employment), kontakter med sjukvården och myndigheter samt 
andra insatser mot arbetslivsinriktad rehabilitering (Arbetsförmedlingen, 
2010). 

3.2. Organisation 
Arbetsförmedlingen är en rikstäckande verksamhet.  Nedan beskrivs orga-
nisationen som gällde vid tidpunkten för studiens intervjuer, 2010-2011. 
Arbetsförmedlingens högsta beslutande organ var Arbetsförmedlingens sty-
relse (Arbetsförmedlingen, 2012). Organisationen leddes av en generaldi-
rektör som utsågs av regeringen. Generaldirektören hade stöd av biträdande 
generaldirektör, stabledningen, ledningsgruppen samt marknadsledningen. 
Marknadsledningen var myndighetens operativa ledning och bestod av 
samtliga chefer för de elva marknadsområdena med 55 arbetsmarknadsom-
råden och 320 lokala kontor (Arbetsförmedlingen, 2012). Studie 1 genom-
fördes i ett av de 55 arbetsmarknadsområdena. Arbetsmarknadsområdena 
avskaffades 2012 och försvann som mellannivå i organisationen. Under 
2015 började man införa nya lokala operativa organisationer – enheter. En-
heter består idag av två eller fler lokala kontor som förenas under samma 
lokala ledning. 

Flera nationella staber och avdelningar har varit och är placerade vid Ar-
betsförmedlingens huvudkontor. De arbetar med styrning, ledning, uppfölj-
ning, samt annat internt arbete, exempelvis utveckling av riktlinjer och stra-
tegier samt framtagande av olika policydokument (Arbetsförmedlingen, 
2016). Några avdelningar ansvarar också för utveckling, implementering 
och utvärdering av enskilda arbetsmarknadspolitiska insatser, program och 
reformer. Avdelningars struktur och organisatorisk tillhörighet har ändrats 
över tid. 
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3.3. Arbetsförmedlingen – en människobehandlande organisation 
Arbetsförmedlingen kan betraktas som en människobehandlande organisat-
ion (human service organisation) (Kouzes & Mico, 1979). Arbetsför-
medlingen behandlar människor med olika tjänster vilka Hasenfeld (1983) 
kallar transformeringsmetoder (Transformation technologies). Transforme-
ringsmetoder består av sorterande/kategoriserande metoder (People-proces-
sing technologies), bevarande metoder (People-sustaining technologies) 
samt förändringsmetoder (People-changing technologies). Genom kategori-
serande metoder tillskriver Arbetsförmedlingen människor social tillhörig-
het, i syfte att få andra aktörer att handla på önskat sätt. Exempelvis kallas 
människor långtidsarbetslösa vilket gör att arbetsgivare kan anställa dem 
mot viss ersättning. Bevarande metoder förebygger försämring av männi-
skors villkor. Exempelvis betalas aktivitetsstöd. Förändringsmetoder ändrar 
människors beteende eller kunskaper. Exempelvis lärs de arbetssökande att 
söka arbete eller utbildas de till ett yrke. Stöd till arbetsgivare och utbild-
ningsinsatser för arbetssökande kallas också arbetsmarknadspolitikens ak-
tiva åtgärder (Bengtsson & Berglund, 2012). Aktivitetsstöd och arbetslös-
hetsförsäkring kallas passiva åtgärder. 

Människobehandlande organisationers huvuduppgift är att skydda, bi-
behålla eller förbättra människors välbefinnande. En nära och tät interakt-
ion mellan de professionella handläggarna och samhällsmedborgarna hör 
till kärnverksamheten i människobehandlande organisationers arbete (Ha-
senfeld, 1983). Personalen i människobehandlande organisationer har i re-
gel lång, ofta högskoleutbildning för att kunna agera professionellt och utgå 
från beprövad erfarenhet och forskningsresultat (Dellgran, 2015). De pro-
fessionella handläggarna utgör den största (ofta enda) kontaktytan mellan 
medborgaren och den offentliga organisationen (Johansson, 2015). Med-
borgarna måste därför känna förtroende och lita på att de professionella 
handläggarna har nödvändig kunskap för att avgöra vilka insatser som gyn-
nar medborgaren bäst i en viss unik situation (Dellgran, 2015; Johansson, 
Dellgran & Höjer, 2015). En organisations förmåga att tillgodose medbor-
garnas behov av stöd och service återspeglas inte minst i olika förtroende-
mätningar. Att Arbetsförmedlingen ska anpassa sin verksamhet enligt med-
borgarnas behov är också lagstadgat. Enligt Förordning med instruktion för 
Arbetsförmedlingen, ska Arbetsförmedlingen ansvara för den offentliga ar-
betsförmedlingen, prioritera människor som befinner sig långt ifrån arbets-
marknaden samt anpassa sin verksamhet efter den enskildes förutsättningar 
(SFS 2007:1030). 
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Arbetsförmedlingen är en statlig, politiskt styrd organisation. Genom för-
ordningar, regleringsbrev och anslag men också genom ett ganska omfat-
tande regelverk, styr regeringen Arbetsförmedlingens verksamhet. Detta 
kan ibland innebära snabba förändringar i verksamheten och prioriteringar. 
Detta medför också att de professionella handläggarnas roll inte alltid är 
klart definierad som en profession. För att kunna arbeta som handläggare 
på Arbetsförmedlingen behöver man dock ha en högskoleutbildning om 
180 högskolepoäng, helst med inriktning mot socialt arbete eller beteende-
vetenskap. Trots att handläggarna således ofta är utbildade socionomer el-
ler beteendevetare, betonas det inom Arbetsförmedlingen att handläggarna 
inte ska behandla de arbetssökande utan ge dem stöd i linje med Arbetsför-
medlingens regelverk. 

3.4. Utvärdering av och inom Arbetsförmedlingen 

3.4.1 Arbetsmarknadspolitiken uppmärksammas, debatteras och utvärderas 
Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken står ofta i rampljuset och 
är ofta föremål för politiska diskussioner och offentlig debatt. Arbete och 
arbetsmarknadspolitik är en av de viktigaste politiska frågorna för väljare 
och allmänheten (Ekengren Oscarsson & Bergström, 2015; TNS Sifo, 
2015). En central tanke är den så kallade arbetslinjen. Enligt Junestav 
(2008) handlar arbetslinjen om att ”alla som är arbetsföra ska arbeta för 
sin försörjning” (s. 99). Arbetslinje innebär också ”samhälleliga krav gente-
mot individen att arbeta” (SOU 2009:89, s. 72). Arbetslinjen men även sam-
hällets förmåga att skapa arbete präglar debatter om arbetslösheten. Det 
debatteras livligt om hur arbetslöshetsersättningen påverkar de arbetslösas 
vilja att söka arbete. Även idag kretsar arbetslinjen kring både förbättring 
av individers livsvillkor genom arbete och individers skyldighet att genom 
arbete göra rätt för sig.  

På grund av ekonomiska kostnader för, och negativa konsekvenser av 
arbetslöshet som tillstånd, har arbete och arbetsmarknadspolitik blivit en 
av de viktigaste frågorna i samhällspolitiken. Arbetsmarknadspolitiken är 
också föremål för omfattande utvärdering. 

3.4.2. Omfattande utvärderingsverksamhet 
Arbetsförmedlingen utvärderas regelbundet av såväl interna som externa 
utvärderare. Interna utvärderare är placerade centralt inom Arbetsför-
medlingen, vid Analysavdelningen och Internrevisionen. Huvudansvar för 
Arbetsförmedlingens utvärderingsverksamhet har Analysavdelningen med 
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sin Forsknings- och utvärderingsenhet. Även andra avdelningar på huvud-
kontoret kan utvärdera den egna verksamheten och de program som ligger 
under avdelningens ansvar. Exempelvis kan avdelningen Rehabilitering till 
arbete utvärdera de program de själva driver. 

Forsknings- och utvärderingsenheten ska bland annat följa upp och ut-
värdera Arbetsförmedlingens verksamhet, mäta effekterna av arbetsmark-
nadspolitiska insatser, utvärdera nya insatser samt producera Arbetsmark-
nadsrapporten, en årlig rapport i vilken arbetsmarknaden och Arbetsför-
medlingens arbete analyseras. Enheten ska också utveckla utvärderingsverk-
samheten avseende metoder och modeller för uppföljning och utvärdering 
(Arbetsförmedlingen, 2011). Enligt § 3 Internrevisionsförordningen ska in-
ternrevisionen ”granska och lämna förslag till förbättringar av myndighet-
ens process för intern styrning och kontroll” (SFS 2006:1228). Internrevis-
ionen arbetar efter årliga revisionsplaner (Arbetsförmedlingen, 2013c). 
Andra avdelningar än Forsknings- och utvärderingsenheten kan göra en-
staka utvärderingar och/eller återrapporteringar till regeringen (Arbetsför-
medlingen, 2015). Rapporter från de interna utvärderingarna publiceras på 
Arbetsförmedlingens hemsida (Arbetsförmedlingen, 2013a). Alla utvärde-
ringar genomförda av interna utvärderare kallas i den här studien för ”ut-
värderingar genomförda i Arbetsförmedlingens egen regi”. 

Även flera externa aktörer kan utvärdera Arbetsförmedlingens verksam-
het. Här nämns först ESF-rådet och samordningsförbund. Organisatoriskt 
tillhör de inte Arbetsförmedlingen. De är alltså externa utvärderare. I en del 
av deras utvärderingar utvärderas dock projekt i vilka Arbetsförmedlingen 
deltar som samverkanspart. De utvärderingarna genomförs alltså på Arbets-
förmedlingens initiativ. Därför betraktas de utvärderingarna som en del av 
Arbetsförmedlingens egen utvärderingsproduktion, även om ESF-rådet och 
samordningsförbunden är externa aktörer. Figur 1 förtydligar begreppen 
”interna aktörer”, ”externa aktörer” och ”Arbetsförmedlingens egen utvär-
deringsproduktion”. Det kan nämnas att Arbetsförmedlingens egen utvär-
deringsproduktion för åren 2010 och 2015 utgör det empiriska materialet i 
studie 2. 
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Figur 1. Förklaring av begreppen ”interna utvärderare”, ”externa utvärderare” 
och ”Arbetsförmedlingens egen utvärderingsproduktion”. 

Slutligen finns det externa aktörer vars utvärderingar inte har genomförts 
på Arbetsförmedlingens initiativ. Deras utvärderingar bedöms därför inte 
tillhöra Arbetsförmedlingens egen utvärderingsproduktion. Institutet för ar-
betsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Inspektionen 
för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har båda som uppgift att utvärdera ar-
betsmarknadspolitisk verksamhet inklusive Arbetsförmedlingens verksam-
het (IAF, 2012; IFAU, 2012). Andra externa aktörer som Riksrevisionen 
och Statskontoret utvärderar regelbundet olika aspekter av Arbetsför-
medlingens verksamhet (Arbetsförmedlingen, 2013b). Det finns alltså 
många aktörer, både interna och externa, med uppdrag att utvärdera Ar-
betsförmedlingens verksamhet. Figur 2 visar symboliskt de aktörer som ut-
värderar Arbetsförmedlingens verksamhet. 

Arbetsförmedlingens utvärderingsverksamhet är också föremål för 
granskning. Granskning av Arbetsförmedlingens utvärderingsverksamhet 
genomförs av andra statliga myndigheter eller av forskare. I en granskning 
har Statskontorets granskare analyserat bland annat Arbetsförmedlingens 
uppföljning och utvärdering samt hur den uppföljning och utvärdering 
som genomförs används (Statskontoret, 2016). Slutsatser är bland 
annat att Arbetsförmedlingens utvärdering inte genomförs systematiskt. 
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Figur 2. Många aktörer utvärderar Arbetsförmedlingens verksamhet. Bland övriga 
utvärderare räknas universitet och högskolor, enskilda företag, m.fl. 

Detta resulterar i att utvärdering inte analyserar vilka delar av verksamheten 
fungerar bra och vilka behöver förbättras samt på vilket sätt. Utan analyser 
kan sådana lärdomar inte fångas upp enligt Statskontoret. 

3.5. Arbetsförmedlingen – summerande kommentarer 
Arbetsförmedlingen är en statlig rikstäckande organisation med uppdrag att 
bedriva arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Arbetsförmedlingen präglas av 
den så kallade arbetslinjen och en stark styrning genom politiskt uppsatta 
mål. Arbetsförmedlingen har att leva upp till nationella mål om sysselsätt-
ningsnivåer och likvärdig service i hela landet. Samtidigt behöver verksam-
heten anpassas till lokala förhållanden och enskilda arbetssökandes och 
gruppers behov och förutsättningar att komma i arbete. Genom att betrakta 
Arbetsförmedlingen som en människobehandlande organisation sätts verk-
samhetens servicefunktion på lokal nivå och mötet mellan arbetsför-
medlingens handläggare och medborgarna/de arbetssökande i centrum. Ar-
betsförmedlingen är således en stor och komplex verksamhet som rymmer 
ett stort antal intressen och frågor som skulle kunna bli föremål för utvär-
dering. 
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4. Forskning med fokus på utvärderingsanvänd-
ning 

4.1. ”Utvärderingsträdet” 
Utvärderingsanvändning är ett välbeforskat område. Christie & Alkin 
(2013) redovisar utvärderingsforskning med hjälp av ett så kallat ”utvärde-
ringsträd” som symboliserar tre forskningsinriktningar. Metaforen har vi-
dareutvecklats av Alkin, Christie & Vo (2013) så att ”utvärderingsträdet” 
har fått ytterligare löv och kvistar vilka representerar såväl kända forskare 
som inriktningar inom utvärderingsforskning. Det utvecklade trädet redo-
visas i Figur 3.   

 

Figur 3. Utvärderingsteorier och forskning (Alkin, Christie & Vo, 2013, s. 388). 

”Utvärderingsträdet” är indelat i tre huvudgrenar som symboliserar tre hu-
vudinriktningar inom utvärderingsforskning: en gren med fokus på utvär-
deringsanvändning, en gren med fokus på utvärderingsmetoder och en gren 
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med fokus på värderingsgrunder i utvärdering. Den första huvudgrenen be-
står av forskare som fokuserar på hur utvärderingar och deras resultat an-
vänds samt på utvärderingsanvändare. På den andra, mellersta grenen, pla-
cerades de forskare som forskar om utvärderingsmetodiken. Genom ut-
veckling av utvärderingsmetodiken strävar man efter att främja även sam-
hällsforskningen och därmed även kunskap om samhället. Forskare sam-
lade på den tredje huvudgrenen fokuserar på värderingskriterier i utvärde-
ring. Grenen är delad i två inriktningar; den objektivistiska, inom vilken 
man anser att värderingskriterier är kunskap i en postpositivistisk bemär-
kelse, och den subjektivistiska, inom vilken man anser att ingen utvärdering 
kan stå fri från människors subjektiva värderingar. Forskningsområdet 
inom vilket den här studien är genomförd ligger närmast området inom vil-
ket man forskar om utvärderingsanvändning. 

4.2. Utvärderingsanvändning 
”Att utvärderingars resultat ska komma till nytta är en dogm i utvärderings-
branschen” (Vedung, 2009, s. 255). Användning av utvärderingar är en av 
de viktigaste frågorna som rör utvärdering (Karlsson Vestman, 2011; Pat-
ton, 2008; Vedung, 2009). Utvärdering som inte är avsedd att användas 
beskrivs av forskare som meningslös. Att en utvärdering inte kan användas 
ser Vedung (2015) som ett misslyckande för utvärderaren. I stort sett kan 
alla tidigare nämnda definitioner kopplas till utvärderingars användning. 

I och med att utvärderingsverksamheten har blivit alltmer omfattande 
inom offentlig verksamhet, så har även sätten att använda utvärderingar 
blivit fler (Weiss, 1998a). Forskning om utvärderingsanvändning kan idag 
delas in i två inriktningar som kretsar kring frågorna: 
 

1. Hur mycket (eller snarare hur lite) används utvärderingar? 
2. På vilket sätt används utvärderingar? 

 
Ända sedan början av 1970-talet har forskningen uppmärksammat bris-
tande användning av utvärderingar (Patton, 2008; Vedung, 1998, 2009; 
Weiss, 1972, 1998a, 1998b,). Utvärderingsrapporter beskrivs med hjälp av 
metaforer, som att de helt bortglömda bara värmer hyllor eller samlar 
damm på sig (Vanlandingham, 2011; m.fl.). Denna problematik har föran-
lett forskning kring utvärderingsmetoder som skulle förbättra och öka an-
vändning av utvärderingar. En central tanke inom de genomförda studierna 
är behovet av att på olika sätt involvera intressenter (stakeholders) i utvär-
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deringsverksamheten. Intressenter kan exempelvis vara berörda organisat-
ioner, politiker, beslutsfattare samt brukare av det utvärderade program-
met. På så sätt skulle användning av utvärderingar öka. 

Forskare inom en annan inriktning (exempelvis Lempert, 2010; Lind-
gren, 2008, 2011, 2015; Vedung, 2011b, 2015) är mer intresserade av frå-
gan, hur, på vilka sätt och i vilka syften, utvärderingar används och vad 
deras roll i olika verksamheter samt i politik och förvaltning är. 

Vedung (2015) beskriver sex olika typer av utvärderingsanvändning. Ge-
nom instrumentell (instrumental) användning ska utvärderingens resultat 
direkt påverka den utvärderade verksamheten eller beslut som berör den 
utvärderade verksamheten. Utvärderingens resultat kan bidra till att av-
sluta, stödja, utöka eller finjustera den utvärderade verksamheten. Genom 
konceptuell (conceptual) eller upplysande (enlightenment) användning, vil-
ken Vedung betraktar som en svagare typ av användning, ska kunskaper 
om och erfarenheter av den utvärderade verksamheten genereras genom ut-
värdering. Dock behöver inga konkreta åtgärder vidtas eller beslut fattas 
med anledning av detta. Utvärdering kan vara användbar som ett sätt att 
belysa olika frågor, öka befintliga kunskaper, systematisera erfarenheter el-
ler lyfta fram sidoeffekter vilka tidigare inte har upptäckts. Genom legiti-
merande (legitimizing) användning används utvärdering i syfte att ge stöd 
till redan etablerade ståndpunkter och positioner. Tidigare dragna slutsatser 
finns och de ändras inte. Genom utvärdering ska de ytterligare förstärkas, 
på ett positivt och stödjande sätt. Resultat som bekräftar den utvärderade 
verksamheten lyfts fram. Inom taktisk (tactical) användning används utvär-
dering som ursäkt för fördröjt politiskt eller annat handlande. Beställaren 
av utvärderingen hävdar att inga åtgärder kan vidtas innan utvärderingsre-
sultat är klara. I de situationerna kan utvärdering vara antingen pågående 
eller planerad, det vill säga ännu inte påbörjad. Genom rituell (ritual) an-
vändning blir utvärderingar en del av en institutionaliserad process i en or-
ganisation. Utvärderingar genomförs regelbundet och rutinmässigt, enligt 
tidigare fastställda scheman och rutiner. Utvärderingar genomförs bara för 
att det redan är fastställt i rutinerna att de ska genomföras. Genom konsti-
tutiv (constitutive) eller förekommande (anticipatory) användning används 
utvärdering redan innan några utvärderingsresultat finns. Ansvariga för den 
utvärderade verksamheten vet på förhand vad utvärderingen kommer att 
fokusera på och de anpassar verksamheten därefter. Konstitutiv utvärdering 
tycks vara starkt relaterad till fenomenet att verksamheter utformas för att 
tillfredsställa utvärderingar istället för att öka kvalitén på service till klien-
ter, brukare och medborgare. Verksamheter fokuserar alltså på att uppnå 
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bra resultat i kommande utvärdering, inte på att ge god service till medbor-
gare, klienter, brukare eller kunder. 

Främjande användning omnämns ofta som det mest centrala syftet med 
utvärderingar (Lindgren, 2015; Patton, 2008; Petersén & Olsson, 2014; 
Vedung, 1998; Weiss 1998a). Att en utvärdering är främjande betyder att 
dess resultat används för att främja eller utveckla den utvärderade verksam-
heten. Utvärdering ska genom kvalitativa undersökningar som kallas pro-
cessanalyser, kartlägga orsaker bakom de i utvärderingen uppmätta resul-
taten (Vedung, 1998). Både instrumentell och upplysande användning kan 
betraktas som främjande. Skillnaden är att instrumentell användning inbe-
griper att verksamheten förändras i enlighet med utvärderingens resultat 
och rekommendationer. Upplysande utvärdering genererar också kun-
skaper men förutsätter inte att kunskaperna i nästa steg ska leda till föränd-
ring av den utvärderade verksamheten (Vedung, 2015). 

4.3. Kritik mot utvärderingsverksamheten 
I och med NPM kommer mål- och resultatstyrning, ekonomistyrning med 
strängare finansiell kontroll och krav på mer värde för varje krona i fokus. 
Behov av kontroll växer, i och med att ökad effektivitet, produktivitet och 
kostnadseffektivitet efterfrågas. Resultat, nedbrutna i ett antal mindre, 
kvantitativt mätbara mål, följs upp ständigt. Utvärdering möjliggör kontroll 
men också korrigering (Hertting & Vedung, 2009). Enligt Almqvist (2004) 
är kontroll och redovisning huvudingredienser i New Public Management. 
Otillräcklig feedback föranleder reaktion från ledningen. Men i den utveckl-
ingen har utvärdering och annan granskning ökat och blivit en obligatorisk 
verksamhet i hela samhället. I sin klassiska bok The Audit Society beskriver 
Power (1997) hur granskning har växt i alla västerländska samhällen och i 
deras alla verksamheter. Power talar om en granskningsexplosion. Gransk-
ningen blir mer systematisk och institutionaliserad. Denna utveckling har 
lett till en rad problem inom offentlig verksamhet, vilka forskare har iden-
tifierat. Här nämns fem av dem: 
 

- utvärderingsverksamhet har växt och blivit mycket omfattande 
- utvärderingar har blivit en rutin 
- utvärderingar bringar inget mervärde 
- utvärdering har blivit ett självändamål 
- detta har negativa konsekvenser för både brukare de profession-

ella. 
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För det första är en så omfattande granskningsapparat ett problem i sig. 
Enligt Power (1997) ska man genomföra granskning i första hand när man 
anar oreda av något slag. Omfattande granskning signalerar därför misstro-
ende mot organisationer som ständigt granskas (Lindgren, 2015). I Sverige 
har granskningsapparaten blivit mycket stor. Sandberg (2014) nämner en 
uppskattning att en tredjedel av svenska myndigheter har till uppgift att 
granska andra myndigheter. En så stor granskningsapparat binder stora re-
surser och kostar mycket pengar. Lindgren (2008) skriver: 

Utvärderingsmonstret kostar givetvis massor med pengar att föda, tar stora 
personella resurser i anspråk och stjäl också tid och pengar från andra akti-
viteter, men av risk att kallas omodern och bakåtsträvande vågar ingen ifrå-
gasätta dess hunger (s. 19). 

Utvärdering tycks ha blivit en institutionaliserad del inom olika verksam-
heter. Utvärdering ska genomföras vid fasta tidpunkter och enligt fasta ru-
tiner, frågor, metoder och ändamål. Det talas om att utvärdering, istället 
för att vara ett främjande instrument, har blivit en meningslös ritual som 
upprepas bara för att det är skrivet i regler och rutiner att den ska upprepas 
(Dahler-Larsen, 2011; Vedung, 2015). 

Trots resurserna, kostnaderna och den rutinmässiga regelbundenheten 
bringar utvärderingsverksamheten inte något stort mervärde (Leeuw, 
2009). Utvärderingar ifrågasätter inte de utvärderade verksamheterna utan 
stödjer i första hand rådande politik och policyer. 

Det svåraste problemet med utvärderingars utveckling inom ramen för 
NPM och kanske det problem som mest kritiseras av forskare, är att utvär-
deringar har blivit ett självändamål (Lindgren, 2008). Genom rituell an-
vändning tillfredsställer utvärderingar sig själva, eller behovet av att helt 
enkelt finnas. Men det är inte allt. Även de utvärderade verksamheterna 
utformas för att tillfredsställa granskningsapparat och utvärderingar 
(Vedung, 2015). Alltså sker förekommande användning av utvärdering. 
Detta leder till en rad av negativa effekter. En av dem är att verksamheter 
inte utformas för att tillfredsställa medborgarnas behov utan för att vara 
granskningsbara och mätbara. Det blir viktigare att visa att man gör rätt än 
att verkligen göra rätt, resultat mäts mer i termer av mätbara resultat än i 
en verklig nytta för klienter (Linde, 2010; Munro, 2004; Nygren, 2012; Ny-
gren & Hanberger, 2011). Detta påverkar även de professionella handläg-
garnas sätt att arbeta samt möjlighet att använda sina kunskaper, vilket 
kommer att ytterligare diskuteras i kapitel 5. 
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4.4. Studier av utvärderingsanvändning från olika perspektiv 
Ända sedan 1980-talet har forskare granskat statliga myndigheters utvär-
deringsverksamhet. Flera forskningsstudier analyserar utvärderingars ut-
veckling över tid samt deras användning inom statliga myndigheter och 
andra verksamheter. 

Premfors (1987) genomförde en jämförande studie av svenska myndig-
heters utvärderingar på central nivå. Syftet med studien var att påvisa vilka 
faktorer kan förklara och påverka skillnader i myndigheters utvärderings-
verksamhet samt att pröva hypotesen att skillnader mellan myndigheters 
sektorstillhörighet är viktigare än skillnader mellan olika nationella utvär-
deringstraditioner. För att jämföra myndigheters utvärderingsverksamheter 
har Premfors analyserat utvärderingar genomförda av Arbetsförmedlingens 
föregångare Arbetsmarknadsstyrelsen, Centrala studiestödsnämnden, Ener-
giforskningsnämnden, Industriverket, Invandrarverket, Konsumentverket, 
Skolöverstyrelsen, Socialstyrelsen samt Universitets- och högskoleämbetet. 
Utvärderingarna har sorterats utifrån sju frågor: 1) Syfte – Varför utvär-
dera? 2) Objekt – Vad utvärderas? 3) Organisering – Var och av vem utvär-
deras? 4) Kriterier – Vilka kriterier används? 5) Metoder – Vilka metoder 
används? 6) Spridning – Hur och till vem sprids resultaten? samt 7) An-
vändning – Vilka effekter får utvärderingen? Ett av resultaten pekar på att 
Arbetsmarknadsstyrelsen, Centrala studiestödsnämnden och Statens in-
vandrarverk arbetade i sin utvärderingsverksamhet utifrån ett kontrollsyfte 
mer än de övriga svenska myndigheterna som ingick i studien (Premfors 
1987). 

Gröjer (2004) studerade utveckling av utvärderingsverksamheten inom 
statliga myndigheter för högre utbildning under perioden 1964 – 1995. Grö-
jer använde samma frågor för sortering av utvärderingar, som Premfors an-
vände i den tidigare beskrivna studien av svenska myndigheters utvärde-
ringar. Några av slutsatserna är att utvärderingsverksamhet utvecklades 
från en informell och underförstådd del av myndigheters verksamhet till en 
institutionaliserad verksamhet som obligatoriskt nämns i myndigheternas 
instruktioner samt att denna process starkt är påverkad av faktum att alla 
myndigheter styrs av fasta regler. Av de 244 utvärderingarna som Gröjer 
analyserade hade 141 utvärderingar ett ”inlärande” syfte, 88 utvärderingar 
hade kontrollerande syfte och 15 utvärderingar hade legitimerande syfte. 
Gröjer betonar dock att det inte är säkert att utvärderingarna med inlärande 
syfte hade inlärning som huvudsyfte från början, men har, med sitt innehåll 
erbjudit en inlärande grund. Mer än var tredje utvärdering inom den högre 
utbildningen hade alltså under den här tiden ett kontrollerande syfte. 
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Petersén och Olsson (2014) undersökte hur utvärderingar av tidsbegrän-
sade program inom socialt arbete utformas och används. Resultaten visar 
på en paradox, det vill säga att utvärderingar prioriteras högt men används 
föga för lärande och utveckling, vilket, enligt författarna bekräftar vad tidi-
gare forskning på området har visat. Petersén & Olsson urskiljer två feno-
men i användning av utvärderingar. Det första är att utvärderingar priori-
teras men används ritual- och rutinmässigt, med lite nytta för lärande och 
utveckling. Det andra fenomenet är att de som beställer utvärderingar an-
vänder dem i liten utsträckning medan utvärderarna använder dem i andra 
sammanhang och med andra syften. Petersén och Olsson ser utvärderarnas 
användning som konceptuell användning vilket – åtminstone indirekt – 
ändå kan främja socialt arbetes praktik. 

Linde (2010) undersökte institutionalisering av granskning och kvalitets-
kontroll i Svenska kyrkans församlingar. Institutionaliseringen ses som svar 
på krav uttryckta i omgivningen som präglas av New Public Management-
tänkande. Linde beskriver hur externa krav på kvalitet och granskning leder 
till institutionalisering av kvalitetskontrollen samt påverkar personalpoliti-
ken och hierarkiska ordningar i Svenska kyrkans församlingar. Resultaten 
visar att nya granskningsnormer inte alltid accepteras i Svenska kyrkans 
församlingar. De kan avvisas genom olika strategier. Svenska kyrkan verkar 
dock i ett granskningssamhälle där tydliga krav avseende redovisning ställs 
även på kyrkan. När nya granskningsnormer accepteras påverkar de både 
verksamhetens utformning och dess normer. I sådana fall anpassar Svenska 
kyrkans församlingar olika delar av sina verksamheter till granskningskra-
ven. Exempelvis kan man göra verksamheten granskningsbar eller anställa 
medarbetare som hanterar olika redovisningssystem. 

Andra forskningsstudier berör användning av utvärdering från olika per-
spektiv. Nordesjö (2015) studerade relation mellan styrning och utvärde-
ring genom att undersöka EU:s program ongoing evaluation, som i Sverige 
implementerades i form av lärande utvärdering genom följeforskning 
(LUFF). Enligt Nordesjö, implicerar LUFF mer av återkoppling, lärande 
samt vägledning och mindre av redovisning. Claesson (2015) studerade 
inom socialt arbete hur summativ utvärdering kan användas som stöd och 
kunskapskälla vid kompetensutveckling inom äldreomsorg. 
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4.5. Forskning om utvärderingsanvändning – summerande kom-
mentarer 
Utvärderingsforskningen är omfattande och kan indelas i tre forskningsin-
riktningar. Dessa handlar om kriteriefrågor och på vilka grunder värde-
ringen görs, om metodfrågor i utvärderingars genomförande samt om an-
vändningsfrågor, hur mycket och på vilket sätt utvärderingar används. 
Denna studie kan således placeras i forskningsinriktningen om utvärdering-
sanvändning. 

Utvärderingsforskningen präglas av en viss kritik mot hur utvärdering 
används. Det talas om ett stort ”utvärderingsmonster”, om utvärdering som 
en ritual, om stark kontroll, om att utvärdering har blivit ett självändamål. 
Från kritiken kan utläsas att detta skulle ha ett samband med införandet av 
New Public Management som styrningsmodell för offentlig verksamhet. 
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5. Teoretiska perspektiv 
I kapitlet redovisas teoretiska perspektiv som stöd i det fortsatta resone-
manget. Redovisning av New Public Management syftar till att beskriva en 
styrningskontext som under en längre tid har präglat Arbetsförmedlingens 
verksamhet. Domänteori utgör en teoretisk grund som stöd i analysen av de 
processer som observerats inom Arbetsförmedlingen. 

5.1. New Public Management 
En rad av tendenser, doktriner och strömmar inom organisering, ledning 
och effektivisering av offentlig verksamhet, som börjat under 1970-talet och 
som fortsatte att utvecklas under 1980- och 1990-talen och även senare, 
betecknas av forskare som New Public Management (Agevall, 2005; Sand-
berg, 2014). New Public Management är ett uttryck för försök att effekti-
visera offentlig verksamhet och att göra den lönsammare (Hood, 1991, 
1995). 

New Public Management-doktrinens utveckling i Sverige beskrivs som 
ett resultat av ganska omfattande kritik som redan i slutet av sextiotalet 
riktats mot offentlig sektor (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016). Den of-
fentliga sektorn i Sverige växte under 1960-talet som aldrig förr (Premfors, 
1998). Den kraftiga expansionen gäller både omfattning och bredd. Enligt 
kritikerna hade den offentliga sektorn expanderat alltför mycket samt blivit 
alltför dyr, byråkratisk och svår att styra. Trots en kraftig expansion upp-
levde man att den offentliga sektorn inte lyckades främja en mer jämlik 
samhällsutveckling samt stödja medborgarna i deras livssituationer och be-
hov. Medborgarna hade dessutom alltför svag insyn i och kontroll över den 
offentliga sektorn. Förändringen av den offentliga verksamheten syftade 
därför till att öka offentliga verksamheters flexibilitet, effektivitet och kost-
nadseffektivitet. Marknadens och den fria konkurrensens drivkrafter samt 
organisering av offentlig verksamhet efter privata företag som modell, 
skulle öka offentliga sektorns effektivitet och kostnadseffektivitet samt 
medborgarnas kontroll över den offentliga sektorn. 

Enligt Hood (1991) innehåller styrning av offentliga organisationer enligt 
NPM-modellen följande ingredienser: tydlig, professionell management 
med frihet att handla samt ansvar; tydliga uppföljningsmått; tydligare 
tyngdpunkt på mätbara mål hellre än på processer; decentralisering av or-
ganisationer och indelning i mindre enheter med eget ansvar och återrap-
portering; mer konkurrens och rivalitet; användning av arbetsmetoder från 
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privatsektor, mer disciplin och sparsamhet i förbrukning av resurser. Age-
vall (2005) sammanfattar ingredienser som kännetecknar styrning inom 
NPM: Mål- och resultatstyrning; ekonomistyrning – strängare finansiell 
kontroll – mer värde för varje krona; kontraktstyrning; kvalitetssäkringssy-
stem; kontraktsanställningar; prestationsersättningar med individuella lö-
ner; jämförelser/benchmarking; granskningar/utvärderingar; ackreditering. 
Alltså riktas fokus mot ökad effektivitet, kvalitet, produktivitet, kostnads-
effektivitet. Politiker formulerar mål, sätter upp finansiella ramar samt föl-
jer upp och utvärderar resultaten (Agevall, 2005). Mål är nedbrutna i ett 
antal mindre mått eller indikatorer (Almqvist, 2006) och organisationer är 
nedbrutna i mindre enheter med ansvar att uppnå ett begränsat antal mål 
(Björk, Forsberg Kankkunen & Bejerot, 2011). Ett sätt att höja effektivite-
ten är att utsätta organisationerna för konkurrens. 

Behovet av kontroll ökar: om förvaltningen och de professionella har fått 
ansvaret så måste de också kontrolleras. Inom New Public Management är 
utvärdering oundgänglig (Almqvist 2006; Hood, 1991) men har förändrats 
från att vara ett nödvändigt redskap för styrning och utveckling till ett red-
skap för kontroll och legitimering. 

Granskning av den offentliga verksamheten utvecklades i början helt en-
kelt för att man upplevde att medborgarna hade alltför svag insyn i offent-
liga organisationers verksamhet. Dessutom måste policyskapare utvärdera 
och korrigera sina beslut (Ahlbäck Öberg, 2010; Hertting & Vedung, 
2009). Enligt Ahlbäck Öberg (2010) påverkades granskningen av offentlig 
verksamhet av två granskningsdoktriner. Enligt den ena skulle granskning 
ske inombords, det vill säga offentlig verksamhet skulle utöva ett slags själv-
granskning där tjänstemannaetik skulle förhindra eventuella felaktigheter. 
Med andra ord, tjänstemän utövar ett slags självkorrigering vilken förhind-
rar felaktigheter och fusk. Den andra doktrinen säger däremot att självkor-
rigering inte är tillräcklig. Enligt den doktrinen är felaktigheter och miss-
bruk nästan en nödvändighet om offentliga verksamheter inte granskas av 
externa, oberoende granskare. Enligt Ahlbäck Öberg (2010) ligger just den 
sistnämnda doktrinen bakom dagens granskning av den offentliga verksam-
heten. När extern granskning började bli ett institutionaliserat inslag i of-
fentlig verksamhet, började den växa. Organisationerna anpassades till 
granskningsapparaten och gjordes granskningsbara (Power, 1997). Man 
försökte helt enkelt underlätta granskningen och införde ett antal paramet-
rar som var enkla att följa upp, granska, och som ofta uttrycktes genom 
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kvantitativa mått och siffror. Granskning och utvärdering institutionalisera-
des (Gröjer, 2004). Granskningsapparaten växte alltmer, vilket ledde till en 
rad av negativa effekter. 

NPM-doktrinen har starkt påverkat människobehandlande organisation-
ers styrning, organisering och granskning. Utvärdering inom socialt arbete 
har traditionellt handlat om förbättring (Lindgren, 2015). Inom New Public 
Management handlar utvärdering om kontroll av hur verksamheter upp-
fyller kvalitets- och effektivitets mål. Man ska komma ihåg att kvalitets- och 
effektivitetskriterier också är en produkt av försöket att göra verksamheter 
mer granskningsbara. Dessa två fenomen tycks förstärka varandra. Kon-
trollen blev alltså omfattande trots att tanken ursprungligen var att de pro-
fessionella utförarna skulle ha handlingsfrihet och eget ansvar för kvalitet 
och resultat (Johansson, 1992). Kontrollen blev en omfattande och dyr men 
också obligatorisk rutin i arbetet samt även ett självändamål. Sandberg 
(2014) skriver att ”NPM har förblivit ett slags ritual som legitimerar verk-
samheten och skapar ett intryck av ordning” (s. 36). Som tidigare nämnt, 
utformas offentliga verksamheters mål för att tillfredsställa uppföljningssy-
stem och inte medborgares behov. Andra problem är att både de profess-
ionellas och medborgarnas möjligheter att påverka eller utforma verksam-
heter kraftigt har minskat (Banks, 2011; Bejerot, Forsberg Kankkunen & 
Hasselbladh, 2015). Forskare talar om överredovisning och avprofessional-
isering (Dellgran, 2015; Lindgren, 2015). De professionella handläggarna i 
människobehandlande organisationer förväntas ha vetenskapligt grundad 
kunskap, expertis, erfarenhet, praktisk och tyst kunskap samt även kreati-
vitet och empati, för att kunna lösa enskilda människors problem och svåra 
livssituationer. Inom NPM har de professionella handläggarna blivit objekt 
som bara får handla enligt fastställda policyer och riktlinjer samt ”kvalitets-
säkrade” metoder och exakta procedurer, oftast fastställda på högre nivåer 
i organisationerna. De professionellas prestationer löser inte unika situat-
ioner utan förändrar främst utfall i kvantitativa mätningsinstrument (Sand-
berg, 2014; Dellgran, 2015).   

Konkurrensutsättning har samtidigt skapat begreppet ”kund” (som syf-
tar på brukare och medborgare). Trots att dessa ”kunder” är unika indivi-
der (med unika problem) behandlas de med formella regler och rutiner 
(Bruhn, 2015). Dock upprepas fraser som ”kunden i centrum” och ”nytta 
för kunden” ändå som ett mantra i människobehandlande organisationer. 
”Kundnyttan” fastställs ofta genom nöjdhetsmätningar där det är oklart 
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vad ”kunderna” egentligen är nöjda med (Lindgren, 2008). Av dessa anled-
ningar anser forskare att de professionella handläggarna har omvandlats till 
objekt (Dellgran, 2015). 

Samtidigt säger forskarna att det är mycket svårt, eller även omöjligt, att 
hitta vetenskapliga belägg för att NPM har gjort offentliga organisationer 
mer effektiva, vilket ju – från början – var meningen med NPM (Dellgran 
m. fl., 2015; Hood & Dixon, 2015). Forskarvärldens kritik mot NPM har 
ökat med tiden och beskrivs numera som bedövande. Trots detta så tror 
forskare att New Public Management och dess negativa konsekvenser inte 
så lätt, och inte heller så snart, kommer att fasas ut från offentliga verksam-
heter (Pollitt, 2014). 

I teorin är decentralisering en av NPM:s huvudingredienser. Frågan är 
dock hur decentraliserad är verksamheten inom organisationer med en styr-
ningsdoktrin där de professionella arbetar enligt fasta rutiner och där regel-
bunden granskning sker genom givna kvantitativa mål (Bruhn, 2015).  

Inom NPM finns en uppdelning mellan olika domäner. Politik och för-
valtnings ses som två (skilda) domäner men inom olika organisationer sker 
en stor del av arbetet inom en tredje domän, servicedomänen. 

5.2. Domänteori 
Kouzes och Mico (1979) formulerade en så kallad domänteori. Domänte-
orin utvecklades då organisationsteorier inom industri och byråkrati inte 
kunde förklara hur människobehandlande organisationer (Human Service 
Organizations) fungerar och utvecklas. Kouzes och Mico menar att männi-
skobehandlande organisationer omfattar tre nivåer: policydomänen (Policy 
Domain), förvaltningsdomänen (Management Domain) och servicedomä-
nen (Service Domain). Policydomänen är den domän där policyer formule-
ras och politiska beslut fattas. Inom policydomänen verkar politiskt valda 
representanter. Framgång på denna nivå mäts i rättvisemått: medel ska för-
delas jämlikt och utan partiintressen, de fattade besluten ska vara rättvisa. 
Den logiska strukturen för policydomänen är representativitet. Arbetsme-
toderna är förhandlingar, omröstning och kompromisser (Morén, Blom & 
Perlinski, 2010; Kouzes & Mico, 1979). Förvaltningsdomänen är uppbyggd 
med industriell management som förebild (Kouzes & Mico, 1979). Man 
förutsätter att även människobehandlande organisationer ska vara som fö-
retag. Företagsledningen uppfattas som en sammanhållande och rational-
iserande faktor i organisationen. Företagsledningen ska utöva makt och in-
flytande över organisationen samt upprätthålla en hierarkisk kontroll och 
samordning av organisationen. Förvaltningsdomänen anser att effektivitet 
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och kostnadseffektivitet är framgångsmått samt att byråkratisk organisat-
ionsstruktur är den lämpligaste strukturen. Arbetsmetoderna är importe-
rade och anammade från linjeorganisationen. Den tredje domänen är ser-
vicedomänen. Genom denna domän levereras tjänster till brukare av män-
niskobehandlande organisationers tjänster. Servicedomänen är länken och 
kontaktytan mellan välfärdsstaten och medborgarna (Hasenfeld, 1983; Jo-
hansson, 2015). Professionella människor som arbetar inom servicedomä-
nen anser att de har tillräckliga utbildningar och yrkeskunskaper för att 
kunna kontrollera sitt eget arbete samt avgöra vilka metoder bäst svarar på 
klienternas behov. Därför leds servicedomänen av autonomi- och självre-
gleringsprincipen. Domänens framgångsmått är servicekvalitet och profess-
ionella normer (professional standards). Dessa termer beskriver snarare 
processer än produkter. Inom servicedomänen arbetar man med att lösa en-
skilda klienters specifika problem med specifika metoder. 

Varje domän fungerar utifrån egna specifika sammansättningar av egen-
skaper: styrningsprinciper, framgångsmått, strukturer och metoder. Varje 
domäns egenskaper är oförenliga (incongruent) med en annan domäns 
egenskaper, varje domän har sina egna legitimeringsnormer vilka är i kon-
trast med andra domäners normer. Domäner har skilda ansvarsområden 
men tillhör en och samma organisation. 

Då synen på människobehandlande organisationer är påverkad av in-
dustriella management, antar man att även människobehandlande organi-
sationer ska vara organiserade som hierarkiska linjeorganisationer. Kouzes 
och Mico (1979) skriver att domäner är utformade på så sätt att de kan 
fungera med framgång samt har en legitimitet i ett demokratiskt samhälle. 
Policyskapare har utvecklat metoder för att möta samhällets behov, förvalt-
ningschefer har utvecklat metoder för att uppnå transparens och ansvarsfull 
användning av resurser, de professionella i servicedomänen har utvecklat 
metoder för att möta klienters behov av bra service. Det är dock problema-
tiskt att domänernas specifika egenskaper samtidigt separerar domänerna 
ifrån varandra vilket hämmar utveckling av människobehandlande organi-
sationer, skapar splittring samt identitetskriser. Personer som har bytt do-
män känner sig vilse och före detta kolleger undrar om det går att lita på 
dem mer. Domänernas olikhet leder även till så kallad Rashomon-effekt: 
alla ser verkligheten från sitt eget perspektiv vilket leder till att samma verk-
lighet kan uppfattas helt annorlunda inom olika domäner. Spänningar och 
konflikter är nästan ständigt närvarande mellan domänerna i människobe-
handlande organisationer. Exempelvis är offentligt ifrågasättande ett för-
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väntat beteende inom policydomänen men helt otillåtet inom förvaltnings-
domänen. Det är även svårt att förena hierarkisk kontroll, samordning och 
styrning med självständighet och självreglering. Rationalitet som beskriver 
mätbara och jämförbara mått och mål är svårt att förena med professionel-
las normer för god service och kvalitet (jfr Björk, Forsberg Kankkunen & 
Bejerot, 2011). Servicedomänen kämpar för självständighet och självregle-
ring, förvaltningsdomänen kämpar för kontroll. Förvaltningsdomänen är 
slutgiltigt ansvarig till policydomänen som står utanför kontroll. Ändå upp-
lever förvaltningschefer att policyskapare tränger in i deras domän genom 
att inte bara skapa policyer utan även strategier för kontroll av program 
och tjänster som organisationen levererar. Domäner är tänkta att verka i en 
samordning som främjar organisationen. Eftersom varje domän aktivt käm-
par för att upprätthålla stabilitet, verkar domäner i praktiken ofta i en kamp 
för kontroll av organisationen. Ändringar som främjar en domän kan mot-
verka en annan domän. Kriterier som kräver rättvis och likvärdig behand-
ling står i konflikt med utvärdering av effekter och effektivitet. Dessa står i 
sin tur i konflikt med professionella principer om god service. Linjeorgani-
sation är i konflikt med behandling av människor och båda är i konflikt 
med förhandling och konsensus. Kouzes och Mico menar att domänernas 
olikheter påverkar utveckling av människobehandlande organisationer. Det 
ter sig logiskt att olikheter och konflikter kan påverka även utvärdering. 
Domänernas olikheter vad gäller framgångsmått, strukturer, arbetsmetoder 
och behov kan återspegla sig även i olikartade värderingsgrunder för utvär-
dering. Detta betyder att utvärderingar kan fokusera på helt olika frågor 
beroende på vilken domäns kunskapsbehov de ska tillfredsställa. Om poli-
cydomänen betraktas som dominerande kan även dess värderingsgrunder 
för utvärdering vara dominerande. Figur 4 visar en schematisk samman-
ställning av domäner och deras egenskaper. 

 

Figur 4. Tre domäners egenskaper. Bearbetning/sammanställning från Kouzes & 
Mico, 1979. 
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5.3. Teoretiska ramar – summerande kommentarer 
I kapitlet redovisas New Public Management som en kontext som under en 
längre tid har präglat både Arbetsförmedlingen och dess omgivning samt 
domänteorin som utgör en teoretisk grund och en förklaringsmodell i ana-
lyserna. 

Granskning av den offentliga verksamheten var i början ett sätt att öka 
insynen i offentliga organisationers verksamhet. För att underlätta det gjor-
des verksamheterna granskningsbara genom användning av kvantitativa 
mått som var lätta att mäta och följa upp. Granskningen underlättades men 
verksamheterna började även alltmer fokusera på de kvantitativt uttryckta 
målen. Samtidigt ökande granskningen. Power (1997) talar om en gransk-
ningsexplosion. Alla verksamheter skulle granskas. Människobehandlande 
organisationers verksamhet tenderade alltmer att fokusera på att tillfreds-
ställa granskning och inte klienters behov av stöd. 

Att organisationer anpassar sig till omgivningen är ett känt fenomen. Re-
dan på 1970-talet skrev Meyer & Rowan (1977) att organisationer påver-
kas av deras omgivning och försöker uppnå likhet med omgivningen (s.k. 
isomorfi – likformighet). Organisationer gör sig på så sätt legitima och ökar 
sina möjligheter att överleva. Normer och institutioner från omgivningen 
inkluderas i organisationens normer och institutioner. Likformighet med 
omgivningen tycks vara en nödvändighet för alla organisationer, särskilt 
människobehandlande organisationer som styrs från politiskt håll, det vill 
säga domineras av policydomänen. 
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6. Metod 

6.1. Forskningsansats 
Avhandlingen har genomförts med två delstudier. Gemensamt för båda 
delstudierna är att de kan betraktas som fallstudier. I fallstudier försöker 
forskaren belysa ett fenomen genom att hålla fokus på och undersöka ett 
avgränsat system, ett fall, som antas kunna förmedla nödvändiga kunskaper 
om fenomenet (Merriam, 1994). Fallet i båda studierna är Arbetsför-
medlingen, ett avgränsat system, en myndighet som i sin verksamhet använ-
der utvärdering på ett visst sätt. Genom att studera detta fall försöker fors-
karen undersöka hur utvärderingsverksamhet organiseras samt hur använd-
ning av utvärdering ser ut. I studie 2 undersöks Arbetsförmedlingens utvär-
deringsproduktion som jämförs över tid och analyseras med blandad metod 
(Mixed Methods Research) (Teddlie & Tashakkori, 2010). Studie 2 kan 
även ses som en metautvärdering då studien utgör en granskning av faktiskt 
genomförda utvärderingar. Möjligheter att generalisera de inhämtade kun-
skaperna utifrån ett avgränsat fall diskuteras i avsnittet 6.6. 

6.2. Forskare och samtidigt verksam inom Arbetsförmedlingen – 
ett avsnitt i ”Jag”-form 
Under den tid jag arbetat med studien har jag varit anställd som profession-
ell handläggare på Arbetsförmedlingen. Jag har alltså bedrivit forskning om 
en typ av verksamhet där jag samtidigt varit verksam. Mitt forskningsupp-
drag har inte kommit från Arbetsförmedlingen. 

En forskare förväntas ha ett granskande, utifrån-perspektiv på forsk-
ningsobjektet, men jag har samtidigt som anställd haft ett inifrån-perspek-
tiv. För mig, som under 17 år var anställd på heltid inom Arbetsför-
medlingen, har det inte varit möjligt att bortse ifrån alla kunskaper, erfa-
renheter, intryck och upplevelser som jag samlat under så lång tid. Att vara 
verksam i den organisation som man undersöker kan ses som ett slags ”del-
tagande observation” som medför en rad av svårigheter men som också 
medför vissa möjligheter. 

En svårighet har varit att skilja mellan tolkningar som grundar sig i vad 
det empiriska materialet visar och tolkningar som bottnar i egna erfaren-
heter och vad den interna arbetskulturen ser som viktigt, eller ”rätt”. Det 
är också svårt att avstå ifrån att ”komplettera” det empiriska materialet 
genom att tolka det utifrån min egen förförståelse. Min förförståelse gjorde 
många förhållanden självklara, ”normala” och underförstådda, och därmed 
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osynliga i analysen. Man ska heller inte underskatta konflikten mellan den 
anställdes lojalitetskänsla och forskarens skyldighet att vara kritisk när det 
krävs. När forskaren är medveten om förförståelsens kraft finns det även en 
risk att man går till en annan ytterlighet och intar en ”alltför försiktig” at-
tityd och avstår från att använda sin förförståelse även i situationer när dess 
användning är berättigad. 

Samtidigt finns det i en sådan position en möjlighet att se och förstå för-
hållanden som kan vara svåra att upptäcka för en extern forskare. Att ha 
en lång erfarenhet av den organisation som man beforskar kan tillföra yt-
terligare nyanser i förståelsen av de resultat som kommer fram. Att forska-
ren har samma referensram som intervjupersoner kan också främja en in-
tervju samt leda till fler och bättre följdfrågor. Förförståelsen innebär en 
möjlighet till en djupare och mer nyanserad kunskap om det undersökta 
fenomenet. Slutligen, förförståelsen är viktig i en kvalitativ tolkningsprocess 
(Alvesson & Sköldberg, 2008; Kvale, 1997). Ett sätt att minska risken för 
förförståelsens negativa påverkan på den inre validiteten kan vara att un-
dersöka fenomenet med blandade metoder samt med fler olikartade ansat-
ser (Merriam, 1994; Teddlie & Tashakkori, 2010). 

6.3. Urval 

6.3.1. Urval studie 1 
I det valda fallet finns ytterligare ett fall inbäddat. Detta ”fall i fallet” är ett 
av de 55 arbetsmarknadsområdena som vid undersökningens tidpunkt, 
2010-2011, konstituerade Arbetsförmedlingens marknadsorganisation, det 
vill säga den operativa verksamheten. 

Att ett marknadsområde blev ett fall i fallet, beror på flera faktorer. I ett 
urval inför en kvalitativ studie försöker forskaren välja de källor som erbju-
der bredast och djupast täckning av fenomenet som avses undersökas 
(Holme & Solvang, 1997). För att få en så bred bild som möjligt av hur 
utvärdering används på förvaltningsnivå inom Arbetsförmedlingen, var det 
viktigt att inhämta röster från chefer på förvaltningsnivå. Fördelen med ett 
urval från enbart ett marknadsområde var att hela marknadsområdets verk-
samhet kunde täckas. Nackdelen gällde begränsningar i generaliserbarhet. 

I studie 1 har samtlig ledningspersonal inom ett av de tidigare 55 arbets-
marknadsområdena intervjuats. Intervjupersonerna är en arbetsmarknads-
områdeschef, fem lokala kontors- och sektionschefer, arbetsmarknadsom-
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rådets verksamhetssamordnare samt chefen för den lokala avdelningen Re-
habilitering. Tre kvinnor och fem män. En lokal sektionschef tackade nej 
till deltagandet i studien. 

Undersökningen inkluderar även alla policydokument som på något sätt 
handlar om eller bara omnämner utvärdering. Sökningen resulterade i 430 
träffar. Alla dokument genomlästes i syfte att bedöma om sökträffarna 
verkligen innebar att dokumenten handlade om eller omnämnde utvärde-
ring. Efter genomläsning valdes för fortsatt analys 55 dokument, det vill 
säga alla dokument som handlade om eller på något sätt omnämnde utvär-
dering. 

6.3.2. Urval Studie 2 
Syftet med studie 2 var delvis också att komplettera studie 1 genom att un-
dersöka användning av utvärderingar inom Arbetsförmedlingen, med en an-
nan ansats och med ett annat empiriskt material. Eftersom studie 1 behand-
lade upplevelser och erfarenheter av utvärderingsanvändning och utsagor 
om utvärderingsanvändning i olika policydokument skulle bilden av an-
vändningen utvidgas genom en analys av själva utvärderingarna. 

Alla utvärderingar som ingår i Arbetsförmedlingens egen utvärderings-
produktion 2010 och 2015, och som motsvarar definitionen som redovisats 
i avsnitt 2.2., ingår i studiens population. I Arbetsförmedlingens egen utvär-
deringsproduktion ingår utvärderingar som Arbetsförmedlingen genom-
förde i egen regi samt utvärderingar där Arbetsförmedlingen deltagit i egen-
skap av samverkanspartner, tillsammans med samordningsförbunden och 
ESF-rådet. 

Efter urvalsgranskningen har 64 rapporter från 2010 samt 68 rapporter 
från 2015 valts som studiens empiriska material (Tabell 1). 
 
Tabell 1. Samtliga rapporter som ingår i studiens empiriska material 
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Arbetsförmedlingens verksamhet utvärderas även av andra externa aktörer. 
Några av dem är Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk ut-
värdering (IFAU) och Inspektionen for arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 
(IAF, 2012; IFAU, 2012) samt Riksrevisionen och Statskontoret (Arbetsför-
medlingen, 2013b). Det finns även avhandlingar där Arbetsförmedlingens 
verksamhet har utvärderats. De utvärderingarna granskas inte i undersök-
ningen då i studiens empiriska material ingår endast Arbetsförmedlingens 
egen utvärderingsproduktion. 

6.3.3. Reflektioner gällande urvalet 
Empiriskt material för studie 1 har huvudsakligen insamlats från policy- och 
förvaltningsdomänen. Inget empiriskt material har insamlats direkt från ser-
vicedomänen. Ett serviceperspektiv på utvärdering saknas alltså. Dock be-
skriver både policydokument och chefernas utsagor förhållanden som berör 
servicedomänen. Ytterligare implikationer av urvalet diskuteras i avsnittet 
om studiernas reliabilitet och validitet (avsnitt 6.6.). 

Av de totalt 69 lokala samordningsförbundens hemsidor, vilka besöktes 
vid insamling av det empiriska materialet för studie 2, gick det inte att 
öppna tre sidor. Utvärderingsrapporterna var publicerade under olika ru-
briker, länkar eller dokumentsamlingar. Vissa var publicerade under rubri-
ken Dokument, några under rubriken Arkiv, några under rubriken Utvär-
dering eller Uppföljning och några i dokument som kallas Avslutade pro-
jekt. Alla dokument var inte noggrant uppdaterade på alla de hemsidorna 
som besökts. Trots noggrann sökning och analys av rapporters innehåll in-
för det slutliga urvalet, så finns det därför risk att någon eller några rappor-
ter inte har upptäckts på någon av de många publiceringsplatserna samt -
formerna, och därmed heller inte inkluderats i studien. 

6.4. Datainsamling 

6.4.1. Datainsamling studie 1 
Datainsamlingen i studie 1 skedde dels genom intervjuer dels genom in-
samling av policydokument. Intervjuerna genomfördes under 2010 och 
2011. Intervjuerna var halvstrukturerade (Lantz, 1993). En intervjuguide 
med tematiska frågeområden användes (Kvale, 1997).  De teman som inter-
vjuerna täckte var: definition av utvärdering, organisering av utvärderings-
verksamheten, användning av utvärderingar på central nivå i myndigheten, 
användning av utvärderingar i det lokala arbetsmarknadsområdet, viktiga 
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konkreta utvärderingar som har genomförts samt spridning av utvärde-
ringsresultat inom organisationen. Intervjuerna spelades in elektroniskt och 
transkriberades i helheten. Inför publicering i tidskriften Arbetsmarknad & 
Arbetsliv, 2016, genomfördes en kompletterande datainsamling avseende 
filtrerings- och koncentreringsprocesser med tre av intervjupersonerna. En 
del av uppdateringen genomfördes med frågor som besvarades via e-post. 

Insamling av policydokument skedde under 2011 och 2012 och resulte-
rade i 55 dokument om Arbetsförmedlingens policy. Från de utvalda doku-
menten har samtliga texter som berör utvärdering analyserats. 

6.4.2. Datainsamling studie 2 
Alla rapporter som omfattas av utvärderingsdefinitionen använd i studien 
utgör empiriskt material i studie 2. Detta betyder att samtliga utvärderings-
rapporter publicerade 2010 (20 rapporter) respektive 2015 (28 rapporter) 
på Arbetsförmedlingens hemsida samt internrevisionsrapporter för åren 
2010 (tio rapporter) och 2015 (en rapport) har samlats in och sparats. Kon-
takt har tagits med Arbetsförmedlingens analysavdelning i syfte att kontrol-
lera att några rapporter som inte är publicerade på Arbetsförmedlingens 
hemsida inte har oavsiktligt uteslutits ur datamaterialet. Kontakt har även 
tagits med Arbetsförmedlingens internrevision. 

Samtliga utvalda utvärderingsrapporter publicerade av samordningsför-
bund och ESF-rådet har också insamlats för analys. Av ESF-rådets utvärde-
ringsrapporter har två rapporter från 2010 och tre rapporter från 2015 in-
samlats. Rapporter som publicerats av samordningsförbund är 32 för 2010 
och 36 för 2015. 

6.5. Dataanalys 
Den kvalitativa dataanalysen skedde med hjälp av hermeneutisk tolkning 
av innehållet. Hermeneutiken kan studera och tolka både texter och inter-
vjuutsagor (Kvale, 1997). Att tolka betyder inte att återge några fakta som 
explicit återges i en text, utan snarare att genom tolkning komma fram till 
vad som är textens budskap och mening (Alvesson & Sköldberg, 2008). En 
hermeneutisk ansats innebär att en utsaga, en text eller en dialog tolkas dels 
med hjälp av kontexten och dels med hjälp av forskarens förförståelse. 
Guba & Lincoln (1994) menar att tolkning inte görs endast genom själva 
innehållet som det är utan genom en interaktion mellan forskaren och inne-
hållet. 
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Inom den objektiverande hermeneutiken ses ett innehåll som en del av en 
kontext. Kontexten är helhet, innehållet är en del i helheten. Tolkningspro-
cessen är ett ständigt pendlande mellan innehållet och dess kontext, som 
sker i form av en så kallad hermeneutisk cirkel (Alvesson & Sköldberg, 
2008; Gadamer, 1989). Allteftersom tolkningsprocessen fortskrider föränd-
ras cirkeln: tolkningen av innehållet belyser kontexten på ett nytt sätt och 
ger den en ny dimension, vilket i sin tur påverkar själva tolkningsprocessen 
och förståelsen av det tolkade innehållet. Därför ses den hermeneutiska cir-
keln även som en konstant expanderande cirkel (Gadamer, 1989). 

Inom den aletiska hermeneutiken (gr. aletheia: uppenbarande av något 
dolt) består cirkeln av förståelse och förförståelse (Alvesson & Sköldberg, 
2008). Människan kan tolka ett innehåll endast genom sin egen förförstå-
else. Förförståelsen är både nödvändig och oundgänglig, att ha en förför-
ståelse är universellt för alla mänskliga varelser. Dock har varje människa 
sin egen förförståelse. 

En reflektion är att både den objektiverande och den aletiska hermeneu-
tiken finns i varje hermeneutisk tolkning. Varje innehåll existerar inom en 
kontext, varje människa har en förförståelse. I analysen har förförståelsen 
spelat en viktig roll. Den cirkulära rörelsen mellan förståelsen och förför-
ståelsen samt mellan helheten och delarna sker oavbrutet, i likhet med ett 
flöde. Om forskaren och intervjupersonerna delar samma förförståelse då 
återspeglas förförståelsen i forskarens samspel med intervjupersonerna, i 
följdfrågor och i sättet på vilket forskaren uppmuntrar eller ifrågasätter in-
tervjupersonerna. Här kan nämnas att tolkningsprocessen inbegriper också 
en teoretisk ram som både organiserar kontexten och bidrar till att förför-
ståelsen ytterligare (om)formas (jfr Guba & Lincoln, 1994). Att i en forsk-
ningsprocess tolka ett innehåll utan teoretiska ramar är svårt, för att inte 
säga omöjligt. 

6.5.1. Dataanalys studie 1 
Intervjuutskrifterna har analyserats genom meningskategorisering (Kvale, 
1997) med hjälp av dataprogrammet NVivo. De empirinära kategorierna i 
NVivo skapades genom tolkning av utsagor i intervjuer. I nästa steg har fler 
kategorier skapats utifrån en mer detaljerad analys av utsagornas innehåll. 
Utsagorna har sedan satts i relation till och sorterats utifrån forskningsfrå-
gorna. 

Även policydokumentens innehåll har kategoriserats med hjälp av pro-
grammet NVivo. Kategorisering av policydokumentens innehåll har skett 
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utifrån teman och frågor som dokumenten har behandlat. Även dokumen-
tens innehåll sorterades utifrån forskningsfrågorna. 

Dataprogrammet underlättade sökning av nyckelbegrepp samt sortering 
av ett relativt stort material (Bruhn & Lindberg, 1996). Både intervjuers och 
texters innehåll har tolkats i relation till kontexten, förförståelsen och teo-
rierna. 

6.5.2. Dataanalys studie 2 
Dataanalysen i studie 2 baseras främst på utvärderingsrapporters samman-
fattningar. Rapporters texter har översiktslästs ändå i majoriteten av rap-
porter då sammanfattningarna inte alltid innehöll alla uppgifter om respek-
tive utvärdering. Exempelvis saknades syfte med utvärderingen eller före-
komsten av brukarperspektivet i utvärderingen. I det empiriska materialet 
har nämligen rapporter hittats, som innehåller ett brukarperspektiv utan att 
något om detta nämns i sammanfattningen. Uppgifter om brukarperspekti-
vet har därför sökts i metodbeskrivningar samt i resultatredovisningar där 
avsnitt om eventuella brukarundersökningar redovisas. Dessutom har även 
diskussionsavsnitt lästs i sökandet efter eventuella förslag på förändringar 
av den utvärderade verksamheten. Den exakta proceduren har redovisats i 
studiens metodbeskrivning. 

Dataanalysen är både kvantitativ och kvalitativ. I en Excel-tabell har 
samtliga utvärderingar sorterats i någon av kategorierna: central eller lokal 
verksamhet, regelbunden eller i samband med ett program/projekt, och så 
vidare. Varje utvärdering tillhörande aktuell kategori har betecknats med 
en etta (1) i respektive Excel-kolumn. Resultatet har summerats med hjälp 
av Excel-funktioner (Summa) och använts som underlag för resultatredo-
visningar i form av stolpdiagram. Syftet med den kvantitativa analysen var 
att analysera förekomsten av utvärderingar med olika egenskaper definie-
rade utifrån studiens frågor. I en jämförande studie har kvantitativa resultat 
betydelse: det är viktigt att kartlägga i vilken grad och omfattning olika 
typer av utvärderingar förekommer. Detta är särskilt viktigt med tanke på 
att studien är komparativ där utvärderingar genomförda vid två olika tid-
punkter jämförs med varandra. En kvalitativ analys ligger till grund för ka-
tegorisering av utvärderingarna utifrån dataanalysens frågor. För att kunna 
bedöma en utvärderings kategoritillhörighet måste utvärderingen analyse-
ras kvalitativt, det vill säga dess innehåll måste tolkas och förstås. 
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Trots genomläsning av utvärderingsrapporternas metod- resultat- och 
diskussionsavsnitt, kvarstår risken att brukarperspektivet, förslag på för-
ändring av den utvärderade verksamheten eller annat viktigt innehåll, inte 
har upptäckts i någon rapport. 

Bedömningarna i dataanalysen ska inte ses som några slutgiltiga påstå-
enden utan som bedömningar som till en viss grad är påverkade av forska-
rens förförståelse, förkunskaper och förutfattade meningar (Holme & Sol-
vang, 1997). 

Det är också viktigt att betona att utvärderingars tänkta användning ana-
lyserades i studien, inte hur utvärderingar faktiskt kommit att användas i 
praktiken. 

6.6. Reliabilitet och validitet 
Begrepp reliabilitet och validitet har utvecklats inom den kvantitativa forsk-
ningen där datainsamlingen grundas på exakta mätningar. Reliabilitet och 
validitet för kvalitativa studier var, åtminstone under en tid, ifrågasatt 
(Kvale, 1989, 1997). Dock är det viktigt att diskutera dessa begrepp inom 
kvalitativ forskning, för kvalitativ forskning är reliabel och syftar (också) 
till att generera kunskaper användbara utanför de undersökta situationerna, 
kunskaper på vilka fortsatt forskning kan bygga på (Hartman, 1998; Lars-
son, 2009). 

Studiernas reliabilitet kan diskuteras utifrån det insamlade empiriska 
materialets kvalitet. Policydokument och utvärderingar har använts i origi-
nalversioner, intervjuer har spelats in elektroniskt och transkriberats i hel-
heten – med tämligen liten risk för misstolkningar vid insamlingen. Validitet 
diskuteras med hjälp av Larssons (2009) typer av generaliserbarhet. Kvale 
(1997) menar att forskaren genom en intervju ska förstå det utforskade fe-
nomenet, hjälpa andra att förstå det samt, med hjälp av teoretiska förkun-
skaper, komma åt ett implicit budskap i respondenters utsagor. 

Kvalitativ forsknings validitet, användbarhet utanför den undersökta si-
tuationen, sker genom generalisering. Om en forskningsstudie ska kunna 
tas på allvar och ha en mening måste dess resultat vara giltiga även utanför 
den undersökta situationen (Larsson, 2009). Hermeneutisk tolkning cirku-
lerar runt en kärna som redan finns, runt det fenomenet eller den verklig-
heten som tolkningen försöker nå, förstå, eller ”rekonstruera” (Hartman, 
1998; Alvesson & Sköldberg, 2008). Ett fenomen finns alltså, som ska för-
stås, tolkas. Hartman (1998) talar om en ”sanning”, det vill säga det utfors-
kade fenomenets överensstämmelse med verkligheten.  Gadamer (1989) be-
skriver Schleiermachers universella hermeneutik och säger att varje försök 
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att förstå någonting handlar om att nå en ”sanning” och bringa den till 
ljuset. Enligt de tankegångarna finns det alltså ett innehåll, ett avsett bud-
skap i texter och utsagor, som hermeneutiken söker bringa till ljuset, tolka 
och förstå (jfr även Hartman, 1998). 

Larsson (2009) diskuterar kvalitativa studiers generaliserbarhet och be-
skriver tre resonemang (lines of reasoning) om generaliserbarhet. Generali-
serbarhet genom maximerande av variation (maximizing variation) betyder 
att forskaren inte ska göra ett slumpmässigt urval utan tvärtemot, ett stra-
tegiskt urval som säkrar att de valda individerna eller situationerna erbjuder 
så bred bild av det undersökta fenomenet som möjligt. Ju mer av variationen 
omfattas av urvalet desto större är resultatets generaliserbarhet. Generali-
sering genom kontextlikhet (context similarity) betyder att ett resultat är 
användbara i de kontexter som liknar det undersökta fenomenets kontext. 
Generaliserbarhet genom igenkännande av mönster (recognition of patt-
terns) betyder att processer och förhållanden som kartlagts i ett enskilt fall 
kan kännas igen i andra, olika situationer och kontexter. 

I studierna har olika försök gjorts att uppnå variationsbredden i det em-
piriska materialet. Det strategiska urvalet som fokuserar på ett arbetsmark-
nadsområde kunde göras genom ett urval från flera arbetsmarknadsområ-
den. Urvalet från endast ett område syftade till att täcka samtlig lednings-
personal, med alla de olika nivåerna som finns: arbetsmarknadsområdes-
chef, kontorschef, sektionschef. Eftersom ett arbetsmarknadsområde täckte 
fler än ett förmedlingskontor samt arbetade med Arbetsförmedlingens samt-
liga målgrupper och samtliga arbetsmarknadspolitiska program, erbjöd det 
ett variationsbredd i det empiriska materialet. En möjlig risk är risken att 
det valda området på något sätt skulle väsentligt skilja sig ifrån alla andra 
områden. Detta skulle begränsa möjligheten till generalisering. Dock kan 
nämnas att inga särskilda indicier finns som skulle antyda att den risken har 
inträffat. Arbetsmarknadsområden var genom sin position i linjeorganisat-
ionen samt genom sina inre strukturer, lika och likställda i organisationen. 

Bredden har också uppnåtts genom variation i det empiriska materialet. 
Studierna baseras inte bara på intervjuer utan även på Arbetsförmedlingens 
samtliga policydokument som på något sätt berör utvärdering samt på en 
kartläggning av hela utvärderingsproduktionen för åren 2010 och 2015. 
Merriam (1994) talar om triangulering – användning av flera olika metoder 
vid insamling av det empiriska materialet. Just triangulering är ett sätt att 
både pröva och stärka forskningsresultatens validitet. Den stärker också re-
sultatens trovärdighet (Brunnberg, 2003). Just detta var syftet med de olika 
ansatserna. I studien 2 var blandade metoder ett sätt att bättre besvara 
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forskningsfrågorna. De olika metoderna som har använts i båda studierna 
kan betraktas som triangulering; fenomenet har utforskats från olika per-
spektiv och genom olika källor. 

Generalisering genom kontextlikhet samt genom igenkännande av möns-
ter sker i första hand vid förmedling av forskningsresultaten. Forskarens 
uppgift är att med stor noggrannhet redovisa och analysera resultaten. Detta 
ska leda till en generalisering som sker vid mottagandet av de aktuella forsk-
ningsresultaten (där fortsatt tolkning sker). 

6.7. Etiska ställningstaganden 

6.7.1. Etikprövning 
Eftersom studien inte berör några känsliga personuppgifter enligt § 13 och 
21 personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och inte heller utförts på något av 
sätten berörda i lagen om etikprövning (SFS 2003:460; SFS 2008:192) har 
granskning av etikprövningsnämnden inte skett. 

6.7.2. Forskningsetiska principer 
Arbetet med studien har skett med forskningsetisk reflektion enligt de prin-
ciper som redovisas i Vetenskapsrådets publikation God forskningssed (Ve-
tenskapsrådet, 2011). Samtliga forskningspersoner har genom ett 
missivbrev informerats om syftet med forskningsprojektet samt syftet med 
deras deltagande i projektet. De har informerats om att deras deltagande är 
helt frivilligt samt om att de, precis när de vill, helt fritt kan avbryta sitt 
deltagande. Forskningspersonerna har också informerats om att det insam-
lade materialet kommer att nyttjas endast i forskningssyfte samt att endast 
avidentifierat material kommer att publiceras offentligt. För studie 2 har 
endast publicerat material använts varför hänsyn inte behövde tas till en-
skilda personer.   
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7. Resultat 
Resultaten redovisades i artikel 1 och 2. Här presenteras en sammanfat-
tande genomgång och analys av resultaten. 

Båda studiernas resultat ger en övergripande bild av hur Arbetsför-
medlingens utvärderingsverksamhet är organiserad, hur utvärderingspro-
duktionen ser ut över tid samt vilken roll utvärdering spelar för kontroll, 
styrning och verksamhetsutveckling. 

7.2. Resultat studie 1 
Resultatet i studie 1 visar att Arbetsförmedlingens policydokument, med 
några undantag, huvudsakligen innehåller principiella riktlinjer och inte 
konkreta beskrivningar av utvärderingars användning. Lagar och förord-
ningar, som styr Arbetsförmedlingens verksamhet och som berör utvärde-
ring, innehåller imperativ som endast nämner att verksamheten ska utvär-
deras. Arbetsförmedlingens egna dokument innehåller inte några konkreta 
riktlinjer eller strategier för utvärderingsverksamhet. De återger snarare lag-
texter, ibland ordagrant. Vissa undantag finns. 

Resultatet visar också att Arbetsförmedlingens utvärdering både styrs 
och genomförs centralt. Lokala chefer deltar endast passivt, exempelvis ge-
nom att tillhandahålla underlag och uppgifter. De enda utvärderingarna 
som görs på lokal nivå är utvärderingar av enskilda samverkansprojekt som 
genomförs i samverkan med samordningsförbund och ESF-rådet. 

I resultatet framkommer att även kommunicering av utvärderingar sker 
centralt, det vill säga uppifrån och ner i organisationen. Olika organisato-
riska lösningar och rutiner samt olika kommunikationskanaler har utveck-
lats för att ledningens budskap effektivt ska förmedlas till de operativa en-
heterna i organisationen. Olika rutiner har också utvecklats för att de ope-
rativa enheterna snabbt ska kunna svara på budskapen uppifrån som 
skickas i anledning av olika utvärderingsresultat. De operativa enheterna 
förväntas i de situationerna handla på ett sätt som genom så kallade åt-
gärdsplaner påbjuds uppifrån. Även på lägre nivåer i organisationen sker 
kommunikationen uppifrån och ner. De lokala cheferna anser att utvärde-
ring är en chefsfråga. Chefer bestämmer vad och i vilken form ska förmedlas 
till handläggarna. I detta har två intressanta processer observerats vilka har 
benämnts ”filtrering” och ”koncentrering”. Filtrering innebär att en chef 
som uppifrån får några budskap, släpper till nästa nivå i organisationen 
bara de budskap som chefen själv anser är viktiga för anställda på nästa 
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nivå att känna till. Genom koncentrering omformulerar och paketerar che-
fen informationen mottagen från högre nivå i organisationen, för att snabbt 
kunna förmedla den till lägre nivå. 

I resultatet redovisades att regeringen genom regleringsbrevet ställer täm-
ligen omfattande och tämligen detaljerade krav på återrapportering och re-
dovisning. Detta bekräftades också i Arbetsförmedlingens policydokument. 
Kontroll är ett tema i intervjuerna. De lokala cheferna upplever att mycket 
av kommunikationen uppifrån handlar om kontroll samt att kontrollen inte 
alltid anpassas till kärnverksamheten. Exempelvis kontrolleras hur stor an-
del av arbetssökande har handlingsplan när de lokala cheferna bedömer att 
lågkonjunkturen kräver att resurser avsätts och prioriteras för arbete med 
arbetssökande, inte handlingsplaner. Eller så fokuserar man helt på hur stor 
andel av arbetssökande har handlingsplaner och samtidigt missar man helt 
handlingsplanernas innehåll och syfte. 

Främjande användning av utvärderingar omnämns i ett fåtal av Arbets-
förmedlingens policydokument. I tre av dem beskrivs utvärdering på ett så-
dant sätt att främjande användning klart framgår av beskrivningen. Ytter-
ligare sex dokument bara nämner att erfarenheter insamlade genom utvär-
dering ska vara underlag för förbättringar, dock utan några närmare be-
skrivningar av hur utvärdering ska användas som underlag för förbättring. 
Främjande användning omnämns inte i några andra dokument eller inter-
vjuer. Den främjande användningen som förut skedde på lokal och regional 
nivå, försvann enligt de lokala cheferna, när Arbetsförmedlingen centrali-
serades och länsarbetsnämnderna avskaffades, år 2008. 

Arbetsförmedlingen genomför även rutinmässigt nöjdhetsundersök-
ningar med arbetssökande. Lokala chefer uppger dock att undersökning-
arna inte används för verksamhetsutveckling då det i resultaten inte redovi-
sas vilka frågor som ställts till de arbetssökande. Det är alltså okänt vad 
arbetssökande är nöjda eller missnöjda med. 

Utifrån detta resultat har slutsatser dragits att både Arbetsförmedlingens 
organisation och utvärderingsverksamheten är anpassade efter granskning 
och kontroll, att granskning är top-down, att kontroll och svar på kontroll 
dominerar. Av denna anledning fokuserar utvärdering inte på utveckling av 
verksamheten och tjänsternas kvalitet. Utrymme finns alltså inte för främ-
jande utvärdering som skulle kunna användas för verksamhetsutveckling på 
lokal nivå. 
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7.2. Resultat studie 2 
Resultatet i studie 2 visar att cirka hälften av utvärderingar som genomförts 
i Arbetsförmedlingens egen regi kan betraktas som regelbunden utvärde-
ring. Något fler än hälften 2010 och någon färre än hälften 2015. Utvärde-
ringar genomförda av ESF-rådet och samordningsförbunden är nästan ute-
slutande genomförda som tillfälliga utvärderingar, det vill säga utvärde-
ringar i anledning av särskilda projekt då de utvärderar just enskilda lokala 
samverkansprojekt. Detta gäller både 2010 och 2015. 

Största delen av Arbetsförmedlingens egen utvärderingsproduktion be-
står både 2010 och 2015 av återrapporteringar till regeringen (hälften 2010 
samt 23 av 29 2015). Återrapporteringar är svar på regeringens beställ-
ningar vilka regeringen kommunicerar till Arbetsförmedlingen genom regle-
ringsbrev. 

Resultatet visar att Arbetsförmedlingen i egen regi utvärderar nästan en-
bart verksamhet av nationell betydelse. Två av ESF-rådets utvärderingar 
från 2015 har också utvärderat projekt av nationell betydelse. Samord-
ningsförbunden utvärderar uteslutande lokala projekt. 

Gällande användningstyper (användningstyperna beskrivs i avsnitt 4.2.) 
visar resultatet att legitimerande användning både 2010 och 2015 domine-
rar i utvärderingsproduktionen. Bland utvärderingar genomförda i Arbets-
förmedlingens egen regi återfinns legitimerande utvärderingar mest bland 
återrapporter. Bland samordningsförbundens utvärderingar är legitime-
rande utvärderingar klart dominerande då de återrapporterar de enskilda 
projektens resultat. Utvärderingar som bedömdes tillhöra instrumentell an-
vändningstyp är få. De flesta tillhör internrevisionen. I internrevisionens 
granskningar ifrågasätts den utvärderade verksamheten. Internrevisionens 
granskare är kritiska mot vissa kvantitativa mål för ett arbetsmarknadspo-
litiskt program då de motverkar syfte med programmet samt förhindrar att 
programmet anpassas efter deltagarnas behov. En del av Arbetsförmedling-
ens egna utvärderingar bedömdes tillhöra rutinmässig utvärdering (hälften 
2010 och en dryg tredjedel 2015). Utvärderingar med förslag på förändring 
är relativt få (20 av 64 utvärderingar 2010 samt 10 av 68 utvärderingar 
2015). Av de 20 utvärderingarna 2010 är tolv genomförda i Arbetsför-
medlingens egen regi. Nio av dem är internrevisionsrapporter. Utvärde-
ringar med brukarperspektiv finns (22 av 64 år 2010 och 25 av 68 år 2015). 
Dock är utvärderingar med både brukarperspektiv och förslag på föränd-
ring tämligen få (endast sju av 64 2010 och fem av 68 2015). Dessutom är 
det oklart om det var just brukarröster som lett till förslag på förändringar 
i de få utvärderingarna. 
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Mot bakgrund av dessa resultat har slutsatser dragits, att utvärderings-
produktionen domineras av legitimerande utvärdering. För utvärderingar 
genomförda i Arbetsförmedlingens egen regi handlar det om återrapporte-
ring, svar på regeringens krav på redovisningar, det vill säga kontroll. För 
samordningsförbundens utvärderingar handlar det om avrapportering från 
samverkansprojekt. Utvärderingsverksamheten är placerad centralt, i utvär-
deringsproduktionen dominerar frågor av nationell betydelse (gäller utvär-
deringar genomförda i Arbetsförmedlingens egen regi). Utvärdering av verk-
samheten på lokal nivå, dvs. av kärnverksamheten bestående av nära kon-
takt och stöd till arbetssökande, förekommer i mycket liten utsträckning. 
Brukare deltar alltså i utvärderingen men påverkar inte den. 

7.3. Resultat – summerande kommentarer 
När resultaten från studie 2 sätts i relation till resultaten från studie 1 kan 
bilden sammanfattas på följande vis.  

I studie 1 handlade en del av resultatet om regeringens kontroll och om-
fattande krav på återrapportering. Detta återspeglas i resultatet i studie 2 
som visar att återrapportering till regeringen utgör en stor andel av Arbets-
förmedlingens utvärderingsproduktion. Kontrollen och krav på åtgärder 
återspeglas i internrevisionens propåer som bifogas revisionsrapporterna 
och där alla enheter är skyldiga att ange vad som ska åtgärdas, när det ska 
åtgärdas och vem som är ansvarig för att åtgärderna ska genomföras. Även 
om internrevisionens granskningar används instrumentellt, det vill säga an-
vändningen syftar till att förändra den utvärderade verksamheten, så foku-
serar internrevisionens granskningar främst på kontroll och styrning och 
inte på utveckling av kärnverksamheten och tjänster till arbetssökande. För 
den typen av granskning och utvärdering krävs att de arbetssökandes röster 
hörs och analyseras. I studie 1 uppger chefer att det är okänt vad arbetssö-
kande är nöjda eller missnöjda med. I studie 2 framkommer att arbetssö-
kandes röster sällan hörs i Arbetsförmedlingens utvärderingar. 
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8. Diskussion 
Syftet med studien var att utforska utvärderingsverksamheten inom Arbets-
förmedlingen, med särskilt fokus på hur utvärderingar används. Resultaten 
visar att Arbetsförmedlingens utvärderingsverksamhet styrs och initieras 
centralt. Lagar och förordningar ger endast principiella riktlinjer för utvär-
dering av verksamheten, riktlinjer som är gemensamma för alla statliga 
myndigheter. På central nivå i Arbetsförmedlingens organisation sker en 
tolkning där lagtexter omvandlas till organisering, policyer, rutiner och 
praktisk handling. 

Hur utvärderingsverksamheten är organiserad inom Arbetsförmedlingen, 
är ett uttryck för hur lagtexter implementeras i praktiken. Det är också ett 
uttryck för hur utvärderingsverksamheten på olika nivåer organiseras uti-
från omfattande kontroll. På central nivå har både Analysavdelningen och 
andra avdelningar uppgiften att svara på kontrollkraven uttryckta i regle-
ringsbreven. Exempelvis så utvärderar avdelningen ”Rehabilitering till ar-
bete” de program de själva driver. Utifrån min förförståelse som handläg-
gare i organisationen kan läggas till att återrapporteringen tycks kräva en 
expertorganisation med stora resurser. 

I de operativa delarna av Arbetsförmedlingen existerar institutional-
iserade kommunikativa kanaler, som till exempel resultatdialoger. De an-
vänds för kommunicering uppifrån och ner i organisationen av de åtgärds-
planer som upprättas från genomförda granskningar. De lokala cheferna 
rapporterar om kanaler och processer för förmedling av utvärderingsresul-
tat till handläggarna. Arbetsförmedlingens verksamhet på servicenivån ut-
formas alltså även utifrån kontroll och utvärdering. Sammanfattningsvis 
kan sägas att Arbetsförmedlingens utvärderingsverksamhet är centralstyrd 
och organiseras utifrån tankar uttryckta i styrande dokument (lagar och 
förordningar) samt utifrån behovet av anpassning till kontroll och utvärde-
ring. 

Bilden av en centralstyrd återrapporterings- och kontrollfokuserad utvär-
deringsverksamhet, förstärks av analysen av de utvärderingar som har pub-
licerats 2010 och 2015. De utvärderingar som Arbetsförmedlingen genom-
för i egen regi domineras både 2010 och 2015 av återrapporteringar. Både 
2010 och 2015 fokuserade utvärderingarna nästan enbart på frågor av nat-
ionell betydelse. Återrapporteringarna används samtidigt i legitimerande 
syfte. Återrapporteringar och legitimerande utvärderingar dominerar ännu 
tydligare under 2015. Även samverkansprojekten på lokal nivå domineras 
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av legitimerande användning, med avrapportering av projektens genomfö-
rande och resultat. Både brukarperspektiv och förslag på förändring före-
kommer i Arbetsförmedlingens utvärderingar men kan inte i någon större 
utsträckning kopplas till varandra eller till utveckling av stödet till arbets-
sökande och kvaliteten i Arbetsförmedlingens tjänster. Detta har observe-
rats både 2010 och 2015. Resultatet tyder på att Arbetsförmedlingen i föga 
utsträckning använder utvärdering för att utveckla kärnverksamheten. Ett 
undantag är internrevisionens främjande användning av utvärdering, vilken 
beskrivs senare. Andelen av särskilda utvärderingar i förhållande till regel-
bundna har ökat något 2015 jämfört med 2010. I övrigt har någon väsentlig 
förändring av utvärderingsproduktionen gällande organisering, fokus, an-
vändningstyper eller förslag på förändring av verksamheten, inte kunnat 
noteras 2015 jämfört med 2010. 

Kontroll är ett tema som präglar resultaten i båda delstudierna. I studie 
1 har noterats att kontrollintresset uttrycks i regleringsbreven som innehål-
ler omfattande krav på återrapportering. Detta påverkar organisering av 
utvärderingsverksamheten både centralt och i de operativa enheterna. Den 
centrala Analysavdelningens policydokument återspeglar en reaktion på 
omfattande och specifika redovisningskrav. Kontrollen är alltså omfat-
tande, regelbunden och rutinartad. Genom regleringsbrev förnyar rege-
ringen vid upprepade tillfällen och med jämn takt redovisningskraven eller 
ställer nya krav. Resultaten i båda studierna visar att kontrollintresset på-
verkar organisering av Arbetsförmedlingens verksamhet på alla nivåer. Om-
fattande kontroll påverkar i hög grad Arbetsförmedlingens utvärderings-
produktion, vilket syns i resultaten för både 2010 och 2015. 

Kontroll tillhör inte bara NPM-tänkandet utan är även ett av grundläg-
gande intressen i utvärdering. Ständig kontroll har dock två huvudproblem. 
Det första är att det signalerar misstroende. Kontroll utövas framförallt när 
man anar oreda av något slag (Power, 1997; Lindgren, 2015). Det andra 
problemet är kontrollens regelbundenhet. Kontroll kan bli en institutional-
iserad process som i mer eller mindre samma form upprepas periodiskt, ex-
empelvis varje år eller varje kvartal. Utvärdering blir därmed förutsägbar, 
rutinartad och ritualmässig. 

Internrevisionens granskningar utförs också på ett rutinartat sätt. Varje 
granskning fokuserar på en specifik verksamhetsfråga. Internrevisionens 
granskningar är samtidigt en återkommande, regelbunden verksamhet som 
i stort sett oförändrad upprepas varje år. Det som skiljer internrevisionens 
granskningar från andra utvärderingar är att de i regel avspeglar en klar 
intention att användas instrumentellt. Granskningsrapporterna innehåller 
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förslag på förändring av verksamheten. Förslagen baseras på tydliga pro-
cessanalyser. Att notera är att de förändringar som föreslås i internrevision-
ens granskningar är obligatoriska att genomföra. I revisionens rapporter 
kallas dessa förslag för rekommendationer. Dock bifogas i revisionsrappor-
terna en blankett i vilken de berörda enheterna ska ange vilka åtgärder de 
kommer att vidta utifrån rekommendationerna, när åtgärderna ska vara ge-
nomförda samt vem som ansvarar för åtgärdernas genomförande. Internre-
visionens granskning är starkt kopplad till intern styrning och kontroll och 
har en tydlig intention att användas instrumentellt. Internrevisionens 
granskning kan därför ses som ett styrningsinstrument. 

I en av internrevisionens rapporter har observerats att internrevisionens 
utvärdering ifrågasätter den utvärderade verksamheten. Granskarna ifråga-
sätter ett uppsatt mål knutet till programmet Jobbgaranti för ungdomar (att 
en tredjedel av platser hos kompletterande aktörer ska utnyttjas). Målet ut-
trycks alltså i kvantitativa mått. De kvantitativa måtten äventyrar, enligt 
granskarna, möjligheten att anpassa programmet till individernas specifika 
behov och därmed själva syftet med programmet. Granskarna ifrågasätter 
alltså att verksamheten ska tillfredsställa utvärderingsintresset istället för att 
anpassas till deltagarnas individuella behov. Indirekt ifrågasätter grans-
karna också kraven i regleringsbrevet då det aktuella målet har satts upp av 
regeringen, genom regleringsbrevet. 

Internrevisionens granskningar fokuserar främst på processer för intern 
styrning och kontroll varför de inte fokuserar på kvaliteten i det lokala ar-
betet med arbetssökande. Internrevisionens granskning är intressant då den 
visar att utvärdering i praktiken används instrumentellt och tydligt ifråga-
sätter verksamheten, på basis av utförd processanalys. 

Resultaten visar att Arbetsförmedlingens utvärderingsverksamhet är om-
fattande. Trots detta används utvärdering i liten utsträckning för utveckling 
av verksamheten. Det finns en organisation med ansvar att besvara de om-
fattande redovisningskraven som uttrycks i regleringsbreven men inte för 
främjande utvärdering och utveckling av kärnverksamheten, det vill säga 
utveckling av stödet till de arbetssökande. Resultaten visar att Arbetsför-
medlingens utvärderingar inte fokuserar på att generera kunskap om de ar-
betssökandes behov. För utveckling av sådan kunskap är brukarnas med-
verkan i utvärderingen nästan helt oundgänglig. Resultatet i studie 2 visar 
att utvärderingar med brukarröster existerar men leder i mycket liten ut-
sträckning till förslag på förändring. Detta gäller både 2010 och 2015. 
Detta kan uttryckas som att brukare kan delta i utvärdering men påverkar 
inte dess resultat. Nöjdhetsmätningar räcker inte, särskilt med tanke på att 
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chefer rapporterar om att det till och med är okänt vad brukarna är nöjda 
eller missnöjda med. Sammanfattningsvis kan sägas att Arbetsförmedlingen 
i mycket begränsad utsträckning använder utvärdering för utveckling av 
verksamheten. 

Med hjälp av domänteorin kan resultatet tolkas som att kontrollen ut-
formas på policydomänen där rättvisa och rättvis fördelning av medel är 
framgångsmått. Kontrollen handlar därför i hög grad om hur arbetsmark-
nadspolitiska program handläggs eller om alla arbetssökande har hand-
lingsplaner. Sådan kontroll kan vara nödvändig på policydomänen men den 
kan skapa konflikt med förvaltningsdomänen där framgångsmått handlar 
om effektivitet och kostnadseffektivitet. Konflikten återspeglas i att bety-
dande resurser måste avsättas för att svara på alla kontrollkrav och i lokala 
chefernas upplevelse av att utvärderingar inte är användbara och/eller foku-
serar på fel frågor vid fel tidpunkt. I exemplet från intervjuer kontrolleras 
hur stor andel av arbetssökande har en handlingsplan (rättvisefråga). Detta 
skedde vid en tidpunkt då lågkonjunktur krävde, enligt chefernas uppfatt-
ning, sträng hushållning med resurser (effektivitetsfråga). Den ständiga kon-
trollen är problematisk även för servicedomänen som verkar vara i konflikt 
med både policydomänen och förvaltningsdomänen. Arbetsförmedlingens 
utvärderingsverksamhet är centraliserad. På servicenivån initieras inte ut-
värderingar av den ordinarie verksamheten utan av lokala samverkanspro-
jekt. De både finansieras och utvärderas av ESF-rådet eller samordningsför-
bunden. Lokala chefer anser att handläggare varken har tid för eller behov 
av att fördjupa sig i utvärderingar. Därför släpper de till handläggarna bara 
den information som de (cheferna) själva upplever som nödvändig och till-
räcklig. Det kan beskrivas som att handläggarna får en selektiv information 
som dessutom är kraftigt förkortad. Den hierarkiska top-down styrningen, 
ledd av rättvise- och effektivitetstänkande, är alltså i konflikt med service-
domänen och handläggarnas behov av nya kunskaper genom utvärderingar. 
Kunskaper som kan användas för att utveckla servicen och stödet till de 
arbetssökande. Visserligen kan vem som helst läsa alla utvärderingar då de 
i slutändan publiceras på intranätet men frågan är hur handläggarna kan 
använda utvärderingar som genomsyras av policydomänens perspektiv och 
fokus på kontroll eller återrapportering, inte på lärande eller utveckling av 
framgångsrikt stöd till arbetssökande. 

Arbetsförmedlingens utvärderingsverksamhet och dess organisering, som 
den redovisas i delstudierna, har konsekvenser för både de arbetssökande 
och de professionella handläggarna. För att en människobehandlande orga-
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nisation ska kunna erbjuda sina brukare (arbetssökande) service av god kva-
litet behöver organisationen ständigt öka och utveckla sina kunskaper om 
brukare och deras behov. Arbetsförmedlingens utvärderingsverksamhet, 
som den ser ut i de redovisade studierna, utvecklar inte den kunskapsbas 
som behövs för utveckling av stöd och service till de arbetssökande. En män-
niskobehandlande organisations förmåga att svara på medborgarnas behov 
påverkar både organisationens legitimitet och allmänhetens förtroende för 
verksamheten. Därför är det viktigt att utvärderingsverksamheten utformas 
så att den synliggör brukarnas behov av stöd samt tillgodoser de profess-
ionella handläggarnas behov av nya kunskaper. På så sätt ges medborgare 
möjlighet att ha inflytande över Arbetsförmedlingens verksamhet. Media 
har under längre tid rapporterat om allmänhetens dåliga förtroende för Ar-
betsförmedlingen. Arbetsförmedlingen verkar år efter år försvara de lägsta 
noteringarna i förtroendemätningar (Kudo, 2016; Paulsen, 2015; 
Stjernstedt, 2014; TNS Sifo & Medieakademin, 2016). Det kan till viss del 
bero på att de arbetssökande nästan inte alls har något inflytande över ut-
formningen av Arbetsförmedlingens verksamhet och de utvärderingar som 
genomförs. 

Värderingsgrunderna avgör vad som utvärderas i en utvärdering och vil-
ken kunskap som söks. De intressenter som har möjlighet att formulera vär-
deringsgrunder i utvärderingen, har också möjlighet att utöva makt över 
den utvärderade verksamheten (Karlsson 1995). Utvärdering som bestäms 
på policynivån fokuserar på de frågor som policydomänen är intresserad 
av, som exempelvis rättvisa och rättvis fördelning av medel. Det finns en 
risk att dessa uppfattas som tomma principer om brukarperspektivet inte 
används som en av värderingsgrunder i utvärderingen. Att ta in flera intres-
senters värderingsgrunder i en utvärdering är möjligt (Karlsson, 1995). Ett 
brukarperspektiv kan bidra till en utveckling som på sikt stärker den utvär-
derade verksamhetens legitimitet (Vedung 2011a). 

Att de professionella handläggarna lägger för mycket tid och energi på 
att tillfredsställa granskningsmått och uppnå kvantitativa mål kan innebära 
mindre tid för arbete med brukarna. Dessutom minskar standardiserade ru-
tiner handläggarnas möjlighet att möta brukarna med unika lösningar an-
passade till deras situation. Brukare och handläggare har inte intervjuats i 
delstudierna. Intervjuer med de lokala cheferna visar dock att utvärdering 
inte fokuserar på kunskaper om brukarnas behov. Genom att öka kun-
skaper om brukarnas behov kan handläggarna i sitt professionella arbete 
höja kvaliteten i stödet till de arbetssökande. Brukarnas behov är inte sta-
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tiska utan förändras med tid, utveckling, brukarnas kunskapsnivå och livs-
situationer samt många andra faktorer. En ständig kunskapsutveckling som 
stödjer arbete med brukare är alltså en nödvändighet inom en människobe-
handlande organisation. 

I en organisation där utvärderingsverksamheten fokuserar på kontroll 
och resultaten förmedlas uppifrån och ner, begränsas handläggarnas pro-
fessionella handlingsfrihet och möjlighet att utveckla arbetet utifrån en-
skilda arbetssökandes specifika behov och förutsättningar. Man kan säga 
att professionen, med alla kunskaper, färdigheter, erfarenheter, kreativitet 
och empati, försvagas eller kvävs. De professionella handläggarna får istäl-
let inrikta sig på att tillfredsställa granskningsapparaten genom att uppnå 
enkla kvantitativa mål. Detta illustreras i exemplet med internrevisionens 
granskning av kvantitativa mål inom Jobbgarantin för ungdomar, där hand-
läggarna fick fylla platser hos externa aktörer, på bekostnad av individuell 
anpassning av programmets innehåll. Detta motverkade själva syftet med 
programmet, dvs. att anpassa stödet till arbetssökandes individuella behov. 
Att främst fokusera på enkla kvantitativa mål innebär ett hot mot handläg-
garnas professionella identitet. Paulsen (2015) har observerat att Arbetsför-
medlingens handläggare är missnöjda med och kritiska mot bland annat 
organisationens krav på lydnad, NPM-färgade kvantitativa mål samt ett kli-
mat i vilket den professionella identiteten hotas. Handläggare använder 
olika strategier för att klara av lydnadskravet. En av strategierna är så kal-
lad ”funktionell dumhet” som inte är en omedveten process utanför indivi-
dens kontroll utan snarare ”en aktiv praktik som hjälper den anställde att 
ta sig genom arbetsdagen” (Paulsen, 2015, s. 44). 

Uttryck som ”tillförlitlig och rättvisande redovisning” (SFS 2007:515, § 
3) kan få olika uttryck i policy och i praktisk handling. Att implementering 
av texter från styrande dokument leder till att verksamheten redovisas i 
form av daglig uppföljning genom olika kvantitativa indikatorer, kan tolkas 
som att Arbetsförmedlingens organisering påverkas av den organisatoriska 
kontexten som kännetecknas av NPM:s styrningsfilosofi. NPM:s styrnings-
filosofi var från början tänkt att vara ett sätt att effektivisera offentlig verk-
samhet samt att möjliggöra för medborgarna att ha bättre insyn i offentlig 
verksamhet. Resultaten visar att så inte blev fallet inom Arbetsför-
medlingen. Trots en stor organisation hinner den centralt placerade Analys-
avdelningen, på grund av omfattande redovisningskrav, inte svara på lokala 
chefers kunskapsbehov. Utvärderingsverksamheten är inte bara omfat-
tande, den har blivit en institutionaliserad och obligatorisk del i Arbetsför-
medlingens verksamhet. Användbarheten uteblir, regelbunden utvärdering 
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blir en ritual. Den utvärderade verksamheten granskas inte kritiskt när legi-
timerande utvärdering dominerar. Utvärdering tycks också ha blivit ett själ-
vändamål. I både intervjuerna och de granskade utvärderingarna beskrivs 
situationer när verksamheten inte arbetar med målet att ge god service till 
de arbetssökande, utan med målet att få positiva utvärderingsresultat. 

Att kontrollera en verksamhet genom utvärdering är nödvändigt och be-
rättigat. Men att utveckla verksamheten genom utvärdering är också vik-
tigt. Brukarperspektivet är en oundgänglig värderingsgrund i utvärdering 
som kan användas i främjande syfte för att utveckla Arbetsförmedlingens 
kärnverksamhet. Brukarperspektivet ger nödvändig kunskap om hur Ar-
betsförmedlingens kärnverksamhet, dvs. stödet till de arbetssökande behö-
ver utformas. Det är förbättrat stöd till de arbetssökande som på sikt kan 
stärka verksamhetens legitimitet och allmänhetens förtroende för Arbets-
förmedlingen. 
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