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Inledning, syfte och frågeställningar 
 
Med inspiration från aktionsforskningen har olika former av förändringsinriktad och 
deltagarbaserad forskning och utvecklingsarbete utvecklats, under beteckningar som 
forsknings- eller FoU-cirklar (Socialstyrelsen, 2002), participatorisk aktionsforskning 
(Participatory Action Research, PAR) (Holmer & Starrin, 1993), handlingsorienterat 
forskningssamarbete (Co-operative Inquiry) (Reason & Heron, 1986; Hummelvoll, 2006). 
Dessa olika arbetssätt förenas i en gemensam syn på hur kunskap kan utvecklas, spridas och 
användas: gemensamt och i samarbete, och inte utifrån ett ’top-down-perspektiv’. 
Utvärderingsverkstäder (i fortsättningen förkortat UV), som utgår från denna tradition, 
arrangeras av FoU-enheter inom välfärdsområdet, och/eller av högskola/universitet. I dessa 
verkstäder träffas en grupp deltagare tillsammans med utvärderingskunniga ledare från FoU-
enheten/högskolan. Deltagarna genomför med stöd från ledarna och de övriga deltagarna 
utvärderingar, eller utvecklar system för utvärdering, på uppdrag av sina respektive 
organisationer1. 
  
Syftet med detta paper är att redovisa och diskutera tio års erfarenheter från UV vid fyra FoU-
enheter och en högskola i Mellansverige, ur deltagarnas och deras organisationers, samt 
ledarnas och de ansvariga enheternas/högskolans perspektiv. 
 
Redovisningen bygger på en enkätundersökning till deltagare, intervjuer med 
chefer/uppdragsgivare, samt dokumentation och erfarenheter från ledare för UV2.  
 
Speciellt diskuteras följande frågeställningar: 

- Hur har UV organiserats och genomförts? 
- Hur kan utvärderingsverkstadens underliggande idé, dess ’programteori’, beskrivas 

och användas som grund för utvärdering? 
- Hur rekryteras deltagare till UV – och vilka är deltagarna? 
- Vilka erfarenheter har deltagarna gjort då de varit med i en utvärderingsverkstad? 
- Hur betraktas UV av deltagarnas chefer/uppdragsgivare? 
- Har deltagandet inneburit lärande – för den enskilde, arbetsgruppen, organisationen - 

och i så fall, på vilket sätt? 
 
Utvärderingsverkstädernas uppläggning och genomförande 

I arrangörernas inbjudan till utvärderingsverkstaden markeras att aktivt deltagande krävs. 
Kunskapen och kompetensen för utvärdering skapas genom det egna handlandet. Idealt sett 
bör deltagarna därför ha en viss tid avsatt från sin arbetsgivare för uppdraget. Enkät-
undersökningen visar dock att detta inte varit särskilt vanligt – endast 17 procent av 
deltagarna hade tid i tjänsten för uppdraget. För 5 procent av dem hade ett särskilt avtal 
skrivits med arbetsgivaren om detta. 
 

                                                 
1 I syfte att sprida information om och uppmuntra utvecklingen av UV bildades 2008 Nätverket för UV (Nuv) – 
ett nätverk som står öppet för nuvarande och presumtiva arrangörer av UV i landet.  
 
2 För en närmare beskrivning, se rapporten ”Verkstäder för utvärdering i välfärdsverksamheter – erfarenheter 
från några svenska FoU-enheter och högskolor”, 2011. 



Oftast samarbetar två deltagare kring ett utvärderingsuppdrag, vilket innebär att flertalet UV 
hanterar fyra till nio utvärderingar. Att inte vara ensam deltagare  kring en utvärdering kan på 
flera sätt vara fördelaktigt: Man kan hjälpas åt med arbetet på ’hemmaplan’ och skulle någon 
deltagare vara förhindrad under en längre period kan utvärderingen ändå fullföljas. 
Deltagarnas yrkesmässiga tillhörighet varierar; socialsekreterare, biståndsbedömare, 
sjuksköterska, enhetschef, folkhälsoplanerare, utredare, undersköterska, är vanliga 
yrkesbenämningar. Ofta har deltagarna någon form av akademisk utbildning. I de verkstäder 
vi utgår från har deltagarantalet varierat; två femtedelar av de svarande hade deltagit i 
verkstäder med 7 – 9 personer, medan lika många varit med i verkstäder med 10 eller fler 
deltagare.  
 
Utvärderingsverkstaden pågår under en förutbestämd tid, vanligen cirka ett år, hälften av de 
som svarat uppger att så varit fallet. En något kortare tid är också vanlig. Som regel träffas 
man ca en gång per månad, så var fallet för två tredjedelar av de svarande. I några fall hade 
mötena varit tätare i början av arbetet men glesat ut mot slutet. De allra flesta, tre fjärdedelar 
av deltagarna, har fullföljt sitt engagemang i utvärderingsverkstaden. Den fjärdedel av de 
svarande som inte var med från början till slut anger olika skäl för detta, i första hand berodde 
det på att man bytte arbete eller hade svårt att ’komma ifrån’ eller få tid på arbetet, för att 
kunna delta i utvärderingsverkstaden. 
 
Utvärderingarna kan handla om något deltagaren själv arbetar med, ofta gäller det då bas-
personal eller projektledare, som genomför utvärderingen. Utvärderingsuppdragen kan handla 
om speciella projektverksamheter eller delar av den ordinarie verksamheten. Det var något 
vanligare att utvärderingsuppgiften rörde någon form av projektverksamhet än att man 
utvärderade delar av den ordinarie verksamheten. Ibland är uppdraget att skapa en modell 
eller struktur för systematisk och kontinuerlig uppföljning/utvärdering inom organisationen. 
Utvärderingarna är olika även till sin omfattning, beroende på uppdragets karaktär, 
deltagarens erfarenhet och intresse och på hur lång tid utvärderingen får ta. Det gemensamma 
är att de förväntas bidra till utveckling av verksamheten inom den egna organisationen. 
 
Strukturen för utvärderingsverkstadens arbete bygger på de grundläggande frågor som är 
gemensamma för all utvärdering – uppdragsfrågan, kunskapsfrågan, bedömningsfrågan samt 
funktionsfrågan (Karlsson, 2002; Åberg, 1997). Dessa frågor bildar en innehållslig 
utgångspunkt för verkstadens arbete och för stöd till deltagarna.   
Uppdragsfrågan: Vilket är syftet med utvärderingen? Vilka frågor ska den besvara? Vem är 
uppdragsgivare? Vem ska utföraren vara? Vilka ekonomiska och andra ramar finns? 
Kunskapsfrågan: Hur ska man gå tillväga för att ge en god beskrivning av 
utvärderingsobjektet? Vilka metoder kan förväntas resultera i det bästa kunskapsunderlaget? 
Hur ska information/data inhämtas, analyseras och tolkas? 
Bedömningsfrågan: Hur ska man värdera den inhämtade kunskapen? Mot vad ska 
utvärderingen ske? 
Användningsfrågan: Hur ska utvärderingen användas? Hur kan man påverka utvärderingens 
användning? 
 
Varje gång gruppen träffas följer ungefär samma uppläggning med miniföreläsningar, 
genomgång av de olika projekten samt formulerande av hemläxor, det vill säga uppgifter som 
deltagarna ska genomföra till nästa träff. En strävan är att strukturen ska vara såväl tydlig som 
följsam. Tillämpningen för deltagarna sker individuellt, man går framåt i sin egen takt och i 
den omfattning som är möjlig och rimlig. Samtidigt är det en strävan att gruppen håller 
någorlunda jämna steg, så att samma teman är aktuella på ungefär samma tidpunkt, i de olika 



uppdragen. Deltagarna förväntas vara aktiva vid träffarna, inte bara i det egna 
utvärderingsuppdraget utan även i att ge synpunkter för att hjälpa de andra deltagarna. Oftast 
genererar arbetet skriftliga rapporter. Sammankomsterna i utvärderingsverkstaden omfattar 
oftast mellan fyra och åtta timmar. Det vanligaste (41 procent av de svarande) är 
halvdagsmöten, men i ganska många fall (29 procent av de svarande) förläggs mötena till 
heldagar.  
 
Grupprocess och -dynamik är grundläggande och såväl ledare som deltagare har en viktig 
uppgift i att bidra till ett gott klimat. Här ligger också etiska överenskommelser, t ex om att 
inte sprida vad andra deltagare har sagt under träffarna. Gruppen konsolideras på så sätt 
genom att man engagerar sig i varandras arbeten. Detta ökar motivationen, inlärningseffekten 
och bredden på kunskap. En mycket vanlig kommentar vid de informella utvärderingar som 
regelmässigt avslutar verkstäderna är att deltagarna lärt sig mycket av varandra, trots olikheter 
i förutsättningar och verksamhetsområden. Det återkommande bekymret är att få tillräcklig tid 
för uppdraget.  
 
Inledningsvis i verkstaden är det alltid aktuellt att avgränsa uppdraget. Det är till exempel 
oftast inte möjligt att visa effekter för brukare i mätbara termer efter kortvariga 
kompetensutvecklingsprojekt för personal. En inledande uppgift blir att skissera en design för 
utvärderingen (eller systemet för utvärdering) med utgångspunkt i de typiska frågorna om 
uppdragsgivare, intressenter, utvärderingsobjekt, syfte och utvärderingsfrågor.  Under 
träffarna avrapporterar deltagarna sina arbeten och får frågor, kommentarer och förslag från 
de övriga. Självklart har ledarna för utvärderingsverkstaden ett stort ansvar här, inte minst för 
att förmedla kunskap om utvärdering, men deltagarnas roll är också viktig. Om dynamiken 
mellan deltagarna uteblir förloras många positiva effekter. Motsvarade då deltagarnas 
erfarenheter den bild av UV som fanns hos arrangörerna? Av svaren från 
enkätundersökningen framgår att diskussioner (90 procent av de svarande) och 
erfarenhetsutbyte om utvärderingarna (89 procent) var de mest framträdande inslagen. 
Handledning var också en viktig del, 80 procent av de svarande uppger detta som ett inslag i 
träffarna. Formerna för handledning varierade, vanligast (hälften av de svarande) var en 
kombination av individuell och grupphandledning. Miniföreläsningar omkring teoretiska och 
praktiska aspekter av utvärdering är en viktig del av arbetssättet, och tre fjärdedelar av de 
svarande anger också att sådana ingick i träffarna. Till övervägande del var det ledarna som 
ansvarade för föreläsningarna, men ansvaret kunde också delas mellan ledare och deltagare. 
Närmare två tredjedelar av de svarande menar att man vid träffarna också fick redovisa 
hemuppgifter, medan enskilt arbete och erfarenhetsutbyte i andra frågor än som rörde 
utvärderingarna endast redovisas av en mindre del. Det mesta av arbetet med utvärderingarna 
sker på hemmaplan mellan träffarna. Utvärderingsverkstadens möten blir ett andningshål, en 
möjlighet till avstämning och påfyllnad i en gemenskap med andra som har samma intressen. 
 I utvärderingsverkstaden kan jag följa mina tankar ända till slutet, som en av deltagarna 
uttrycker det. Eftersom uppdragen är högst varierande blir också slutprodukterna det. Ibland 
utmärks de av att vara ”steg på vägen” snarare än färdiga utvärderingsprodukter. Rapporterna 
är först och främst avsedda för att ge återkoppling till hemorganisationen och användas för 
utveckling där. 
 
 Ledarnas mångfacetterade roll är att bidra till att underlätta mötena genom att skapa en öppen 
och tillåtande atmosfär, de ska ha expertkunskaper i utvärdering, de ska kunna uppmuntra och 
handleda deltagarna, leda verkstadens arbete, samt dokumentera verksamheten för att skapa 
ett ’kollektivt minne’. Med tanke på dessa olikartade och mångfacetterade roller framstår det 
som lämpligt att två personer leder verkstadens arbete.  Så har det också varit i de allra flesta 



fall, 72 procent av de svarande anger att man har haft två ledare för den verkstad man deltagit 
i. En rekommendation från arrangörerna av UV är också att en av ledarna bör ha erfarenhet av 
de verksamheter från vilka deltagarna kommer, medan den andre helst bör vara kunnig och 
kompetent inom utvärderingsfältet, såväl teoretiskt som praktiskt, vilket varit fallet för hälften 
av deltagarna. 
 
En programteori för utvärderingsverkstäder 
 
UVs programteori handlar bl.a. om att uttrycka de mekanismer som leder till de individuella 
och organisatoriska förändringar man vill åstadkomma med UVs hjälp. Vi vill på så sätt se 
programteorin som en dynamisk modell för att utveckla konceptet UV eller som Rogers et al 
(2007) uttrycker det; att använda programteorin för att utveckla snarare än att bevisa. Det här 
klargör också en annan skillnad inom utvärderingsforskning, nämligen den mellan formativ 
utvärdering och summativ utvärdering. När programteorin används för att vägleda och 
förbättra de dagliga aktiviteterna handlar det om formativ utvärdering. Är vi däremot ute efter 
att testa programteorin handlar det om summativ utvärdering. Man bör emellertid framhålla 
att även formativ utvärdering kan innehålla summativa inslag men att dessa används i syfte att 
utveckla och förbättra verksamheten. 
 
I UV utvärderas projekt och verksamheter samtidigt som man parallellt får kunskaper om hur 
man gör utvärderingar. Vårt antagande är att deltagarna därför får kunskaper utöver vad man 
får när man går en kurs i utvärdering. Deltagarna får hjälp med sina utvärderingar av två 
ledare – en utvärderingskunnig och en verksamhetskunnig. Förutsättningen för ett lyckat 
resultat, dvs. en genomförd utvärdering, är att utvärderingsuppdragen är välstrukturerade. 
Utfallet går emellertid utöver resultatet, utvärderingsrapporten, man förväntar sig att 
organisationen får utvärderingskompetens i en vidare mening och att organisationerna lär sig 
tänka och handla på ett annat sätt. Den logiska modellen har presenterats här men jag vill 
framhålla några faktorer som speciellt viktiga; Ledaren bör vara en utvärderingskunnig som 
själv har utvärderat ett flertal olika verksamheter/projekt och är kunnig i tillämpningen av 
olika utvärderingsmodeller och forskningsmetoder, kvalitativa såväl som kvantitativa. 
Utvärderingsuppdragen bör ha någorlunda samma tidplan så att inte några ska vara klara inom 
någon månad – en utvärderingsverkstad tar i regel 1–1,5 år att genomföra. 
 
Att utveckla programteorin för utvärderingsverkstäder 
För att utveckla programteorin från en logisk modell till en programteori för utveckling 
behöver vi ställa utvärderande frågor. Från enkätstudien har följande frågor varit av störst 
intresse för att utveckla programteorin: Dels övergripande frågor kring deltagarnas ställning i 
organisationen förr och nu, om de deltog i verkstaden från början. Dels frågor som kan 
hänföras till utvärderingsverkstadens struktur, dvs. tidsperioden, ledarnas kompetens och 
erfarenheter, antalet projekt i verkstaden samt om uppdragen var strukturerade. Slutligen 
också frågor om utvärderingsverkstadens process och innehåll, dvs. verkstadsträffarnas 
innehåll och form samt frågor kring deltagarnas erfarenheter av deltagandet, dvs. om de fick 
den hjälp de behövde för att genomföra en utvärdering. Frågor kring utvärderingsverkstadens 
förmåga att utveckla utvärderingskompetens har ställts i personliga intervjuer med 
arbetsledare. 
 
Som nämnts ovan innehåller formativ utvärdering även summativa inslag; många av frågorna 
i enkäten är av summativ karaktär, exempelvis frågor om strukturen och innehållet. Den 
formativa karaktären blir synlig först när vi relaterar resultatet till aktuell forskning och när vi 
analyserar resultatet närmare. Frågor om gruppdynamikens betydelse för utvärderingens 



färdigställande och för utvecklingen av en mer allmän utvärderingskompetens kräver analys 
och vidare uppföljning. På så sätt utvecklas också programteorin. Utvärderingsverkstaden 
syftar till att utveckla det individuella lärandet när det gäller utvärdering så att deltagaren ska 
kunna gå tillbaka till sin organisation och göra andra utvärderingar av god kvalitet. 
Intentionen att på så sätt också understödja det organisatoriska lärandet och utveckla lärande 
organisationer är mer diffus. Frågorna kring detta är av en annan karaktär än de summativa 
ovan, t.ex.; Hur kan utvärderingsverkstaden understödja en utveckling av den organisatoriska 
utvecklingen av utvärderingskompetens och lärande organisationer? Och; I vilken grad 
understödjer utvärderingsverkstaden med dess struktur och innehåll en sådan utveckling? Vad 
är möjligt att göra inom utvärderingsverkstadens ram och vilka andra åtgärder behöver 
utvecklas? Varför är det värdefullt för en organisation att utveckla utvärderingskompetens och 
andra former av lärande? Inom utvärderingsforskningen hävdar man att detta kan bli ett 
verktyg för att möta en omvärld i ständig förändring, att behålla riktningen, överleva och växa 
(Preskill & Torres, 1999). På så sätt kan vi rita en figur där vi kompletterar programteorin 
med frågor. Denna utgör också ett underlag till de frågor vi ställt i enkäten: 
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Resultat ur enkätundersökningen i relation till programteori  
Två huvudfrågor fokuseras, dels vad som var viktigt för att kunna genomföra 
utvärderingsverkstaden och dels vad som var viktigt för att kunskapen användes i den egna 
verksamheten: Resultatet visade att de starkaste drivkrafterna för att genomföra 
utvärderingsverkstaden var den egna viljan att göra en utvärdering och att lära sig mer om 



utvärdering. Att delta i verkstaden från början till slut var också av stor betydelse för att 
slutföra utvärderingen. Att en utvärderingsverkstad bör pågå 1-1,5 år tycks också vara ett 
riktigt antagande, kortare tid resulterar oftare i avbrutna utvärderingar. Att samlas varje 
månad ger sämre resultat i form av slutförda utvärderingar än samlingar mer sällan eller till 
oregelbundna tider. Den hjälp som efterfrågas allra mest är hjälp att formulera frågor, 
utvärderingens design, analys av data och hur man skriver en rapport. Detta kräver 
kompetenta ledare. 
 
Det tycktes spela mindre roll om man har skrivna avtal, om det är en ordinarie verksamhet 
eller ett projekt som utvärderas. Inte heller verkade det spela någon roll med antalet 
processledare eller antalet deltagare i utvärderingsverkstaden. 
Vi kan också konstatera att i 60 procent av fallen användes resultaten av utvärderingen i 
någon form. Från enkätfrågorna kan vi inte utläsa vad som var viktigt för att resultaten 
användes. Vi vet inte hur ett noggrant förberedelsearbete i organisationen påverkat 
användandet t ex.  
 
Programteori – ett verktyg att utvärdera och utveckla verksamheten? 
Vilken hjälp har vi då haft av programteori för att utveckla metoden kring UV? Den logiska 
modellen var vår utgångspunkt när vi konstruerade enkäten och diskuterade kring 
utvärderingsverkstadens struktur och innehåll. Frågorna strukturerades i den logiska modellen 
och fungerade som en vägledning för vilka kunskaper vi hade och inom vilka områden vi 
behövde utveckla och förbättra våra kunskaper om utvärderingsverkstaden som metod (se 
figur ovan). Den fungerar också som ett verktyg för kommunikation inom nätverket och utåt 
mot potentiella deltagande organisationer och individer. Flera av oss aktiva verkstadsledare 
använder också programteori i verkstaden där deltagarna får åskådliggöra sitt projekts eller 
sin verksamhets programteori och använda denna för att fokusera utvärderingens 
frågeställningar, välja utvärderingsmodell och ställa relevanta frågor. Detta har uppskattats 
mycket av verkstadsdeltagarna och i flera fall gett deltagarna nya kunskaper om den egna 
verksamheten. 
 
Vem är lämplig att rekrytera till utvärderingsverkstad? 
 
Introduktion 
Utvärderingsmodeller innehåller ofta, indirekt eller direkt, antagande om vem som skall delta 
i utvärderingen. I det som kallas empowerment-utvärdering finns det mest radikala 
perspektivet, då en grupp skall fatta alla beslut om alla aspekter av utvärderingen och skall 
också besluta om hur resultaten skall användas, vilket kan kallas grupp-ägar-principen. 
Intressenter skall delta direkt i utvärderingen, vilket kan kallas en inkluderande princip 
(Wandersman et al., 2005 refererad i Miller och Campbell, 2006). Men att vara intressent och 
besluta om olika aspekter av utvärderingen säger inte nödvändigtvis något om hur dessa 
intressenter rekryterades.  
 
Det första Taut (2007) fann när hon skulle genomföra lärande om utvärdering i en större 
organisation var att det blev ett problem med rekrytering. Många deltagare kom, men få 
genomförde till slut en utvärdering. Taut menar att skälen till att det var få deltagare var brist 
på stöd från ledarna, att utvärdering hade dåligt rykte och att personalen trodde att aktiviteten 
skulle ge dem för mycket arbete. Ytterligare ett skäl kunde vara att det var en 
självutvärdering. Det fanns ingen belöning för självkritik inom organisationen, vilket hon 
menar är nödvändigt för lärande. Hennes konklusion är att när en utvärderare måste driva en 



process, då finns inte ägandeskapet över utvärderingen hos deltagarna. Deltagarna måste ha 
den självständighet som behövs för att implementera förändringar.  
Vad Tauts resultat visar kan uppfattas som ett behov av att hela arbetsplatsen är positiv till 
utvärderingen (särskilt ledningen) och att resultatet kan medföra förändringar. Personalen på 
arbetsplatsen kan behöva delta ”på avstånd”.   
 
Deltagares väg till utvärderingsverkstad 
Det var flest kvinnor anställda inom vård eller omsorg inom kommun eller landsting som 
besvarade vår enkät. Få var projektledare.  Oftast hade deltagarna fått information om UV 
från chef eller uppdragsgivare. Framförallt var det deltagarna själva som ville delta och 
chefen ansåg att det var bra. Det slutliga skälet till att deltagarna valde att delta var främst att 
projektet/verksamheten behövde utvärderas och detta var ett praktiskt sätt.  
 
Hur bör då möjliga deltagare få information om att UV finns? De flesta deltagare menade att 
information skulle ges skriftligt. Framför allt föreslogs att de som anordnar 
utvärderingsverkstad skulle informera.  Andra deltagare markerade att det skulle vara muntlig 
information. I de flesta fall önskade deltagarna att chefen skulle ge information.  De som 
skulle utse deltagare i en utvärderingsverkstad skulle vara deltagarens närmaste chef eller 
deltagaren själv.  
 
Vilka kriterier bör gälla för deltagare i en UV? Nästan alla deltagare menade att vissa kriterier 
skulle gälla. Viktigast var att deltagaren skulle ha chefens stöd, tid för utvärdering och att 
arbetskamraterna var positiva till att resultaten sprids i organisationen. Nästan lika många 
markerade att deltagaren skulle ha ett uppdrag. Det spelade ingen roll om det var utvärdering 
av projekt eller den dagliga verksamheten. Det var inte heller så viktigt vilket 
verksamhetsområde deltagarna kom ifrån. Samtidigt markerade de flesta att deltagarna i 
utvärderingsverkstaden skulle komma från olika verksamhetsområden, medan några menade 
att deltagarna skulle komma från samma verksamhetsområde. Färre deltagare menade att 
deltagandet behövde ingå i arbetsplatsens strategi för att bygga upp kapacitet för utvärdering.  
 
Verkstadsdeltagarna 
Rekrytering av deltagare kan vara en fråga om inkludering, att få tillgång till något. Det kan 
finnas en tendens att vissa projekt, eller kanske projektledare, är engagerade i en 
utvärderingsverkstad, andra blir det inte. Detta kan bero på projektledares intresse, men 
förefaller, av enkätsvaren att döma, ofta vara beroende av ledares intresse. Arrangörerna för 
UV inbjuder, men inbjudan når inte alla, eller sänds inte till alla. Det finns också en möjlighet 
att det inte finns något strategiskt urval alls vad gäller deltagare. De som råkade få 
informationen – projektledare eller verksamhetsledare – frågade om de kunde få delta.  
 
Urvalet, eller slumpen skapar sedan den grupp som skall arbeta tillsammans. Låt oss anta att 
det finns en viss likhet i gruppen. Denna likhet kan ha en positiv effekt eftersom deltagarna 
redan har något gemensamt. Den kan också ha en mindre god effekt eftersom den kan leda till 
”grupptänk” där deltagarnas kunskaper och erfarenheter inte utmanas. 
 
Slutligen, efter utvärderingsprocessen skall resultaten användas i organisationen, såsom 
beslutsunderlag eller för att förändra/utveckla arbetsinnehållet. Låt oss anta att 
projektledarna/deltagarna i utvärderingsverkstaden var angelägna om att delta, men att ledarna 
inte var så intresserade.  Som tidigare studier visat (Taut, 2007) kan ointresserade ledare 
skapa problem vid implementering, då har inte deltagarna i utvärderingsverkstaden möjlighet 
att låta utvärderingsprocessen bli en del i ett kapacitetsbyggande in i organisationen. 



Utvärderingsverkstaden blir individuellt lärande för deltagaren istället, vilket i och för sig 
också kan ses som ett positivt resultat.  
 
Relationen mellan projektledare/deltagare och ledare/chefer förefaller vara central i 
utvärderingsverkstaden (Karlsson, m fl, 2006, 2008). I detta fall är det en öppen fråga 
huruvida en ivrig projektledare och en tveksam ledare, eller en ivrig ledare och en tveksam 
projektledare kan förändra en verksamhet, med stöd av utvärderingsverkstaden. En 
utvecklingsfråga kan vara att arrangörerna av UV behöver intensifiera arbetet med kontakter 
på både deltagarnivå och chefs- verksamhetsnivå för att uppnå syftet med UV, uttryckt som 
att bidra till kapacitetsbyggnad för utvärdering.  
 
Med hjälp av tidigare forskning och svaren från enkäten går det att konstruera en fiktiv 
deltagare i UV. Denna deltagare skulle då vara en person som skulle kunna klara de 
utmaningar som förefaller finnas för att genomföra en utvärdering, sprida resultatet och helst 
implementera resultatet (förutsatt att det är bedömt som värt att implementera): 
 

• Arbetar med människor 
• Skall utvärdera vardagens verksamhet eller projekt 
• Är motiverad 
• Är intresserad av förändringsarbete 
• Har en chef som är intresserad av förändringsarbete 
• Har arbetskamrater som är intresserade av förändringsarbete 
• Har mandat från omgivningen att genomföra utvärderingen 
• Har fått information om utvärderingsverkstad 
• Har fått acceptans från chefen att delta i utvärderingsverkstaden 
• Har fått tid att genomföra utvärderingen 
• Har fått mandat att också antingen avsluta en mindre bra verksamhet eller att 

implementera något nytt 
• Är beredd att kritiskt granska både individer och organisationers verksamhet 

 
Resultat av utvärderingsverkstäder – ur deltagarnas och uppdragsgivarnas 
perspektiv 

 
Introduktion 
Vad gäller deltagarnas perspektiv utgår det här avsnittet främst från svaren på enkätfrågan; 
”Vilket är enligt din uppfattning det viktigaste resultatet av det arbete du gjorde i 
utvärderingsverkstaden?” Deltagarna har svarat med egna ord.  Frågan är formulerad som att 
det är ”det viktigaste” av resultaten som ska anges. Lindgren (2008) menar att begreppet 
resultat i en programteoretisk mening bör förstås som en samlingsbenämning för 
prestationerna, det vill säga de direkta produkterna av processerna, och effekterna, det vill 
säga den skillnad som processer/prestationer gör för ett målobjekt. Som målobjekt anger 
Lindgren individ, organisation eller samhälle. Effekter kan vara på kort eller lång sikt. 
Process står för de aktiviteter som genomförs för att åtgärda ett visst problem. Svaren (73 
stycken) har strukturerats med en kvalitativ analysmetod och kategoriserats med 
programteoretiska begrepp som utgångspunkt; prestation respektive effekt och i förhållande 
till olika tänkbara aktörer; brukare, deltagare, organisation och samhälle.  
 



De intervjuade uppdragsgivarna – beställarna, i realiteten deltagarnas chefer - skulle ha haft 
medarbetare som fullföljt en utvärderingsverkstad och en rapport skulle ha skrivits. Oftast är 
det de närmaste cheferna som är uppdragsgivare. Hur uppfattar dessa UV? Motsvarar 
deltagandet deras förväntningar? Vad vill de med att låta medarbetare delta i verkstäderna? Vi 
har även sökt utröna den mer generella betydelsen av UV i förhållande till deltagarnas 
organisationer utifrån ett uppdragsperspektiv. Vårt intresse har här fokuserats på om 
verkstäderna på något sätt sätts i samband med kvalitetsarbete på arbetsplatsen eller kopplas 
till mer generell uppbyggnad av kapacitet för utvärdering. Totalt genomfördes nio intervjuer 
med uppdragsgivare. De intervjuade hade befattningar som enhetschef, verksamhetschef, 
socialchef med arbete inom Göteborgsregionen, Sjuhärad eller Värmland . Samtliga var 
anställda inom kommuner eller kommunalt ägda företag 
.  
Deltagarperspektiv: Resultat för olika aktörer, för organisationen och för deltagarna själva 
När det gäller aktörer är det resultat i förhållande till organisation eller deltagare i 
utvärderingsverkstaden som anges i svaren. Brukare nämns bara i något enstaka fall.  
Ett resultat i förhållande till organisation är att utvärderingsverkstaden ledde till att man 
kunde visa på positiva resultat för ett visst projekt, exempelvis som i detta citat: 

Bevisa att frivilligt arbete leder till livskvalitet och välbefinnande för gäster och 
frivilliga medarbetare. 

Det är en hel del svar som går åt det hållet. Det finns inget svar som tyder på att resultatet 
visade att någon verksamhet eller projekt borde upphöra. Däremot kunde verksamhet 
förändras eller omorganiseras. Sjuttionio procent av de personer som besvarat enkäten anser 
att utvärderingen kom till användning.  
 
Det finns också svar som pekar på att fler på arbetsplatsen fått insikter om utvärdering, 
exempelvis som i detta svar: 

Att mitt arbetslag enats och så smått börjat komma igång med ett långsiktigt 
utvärderingsarbete (en varaktig modell) som de flesta är positiva till.  

Flera pekar på just det faktum att man kommit igång med utvärdering och avser att fortsätta 
med det som det allra viktigaste resultatet av verkstaden. 
 
De flesta svar om det viktigaste resultatet handlar om ökad utvärderingskunskap framför allt 
för deltagaren själv, ibland dock uttryckt i vi-form, vilket tyder på att kunskapen kan ha 
kommit andra till del, det är dock oklart om det gäller på arbetsplatsen eller om det rör flera 
som deltog i verkstaden: 

Vi fick en uppfattning om vilka olika modeller man kan använda för att utvärdera 
projekt och arbeten som görs. 

Utvärderingskunskapen kan, som i citaten ovan, handla om att man fått verktyg för 
utvärdering. Kunskapen har här en praktisk betydelse – ”nu vet vi, därför gör vi så här”. Men 
utvärderingsverkstaden kan också ha gett insikter som lett till ett vidgat tänkande kring 
utvärdering, exempelvis betydelsen av att försöka förstå olika intressenter och att se att det 
kan finnas olika syften med en utvärdering.  

 
Somliga respondenter anger både en praktisk och en teoretisk betydelse av UV: 

Att jag fick ihop en färdig utvärdering och fick förståelse för svårigheterna med 
utvärdering. 

De flesta svar på frågan om vilket det viktigaste resultatet var rör effekter på något sätt, att 
utvärderingsverkstaden har bidragit till en skillnad för organisationen eller deltagaren själv. 
Det finns också en del svar som rör prestationer, till exempel att rapporten är det viktigaste 
resultatet. Det kan säkert stå för att det synbara resultatet av ansträngningarna är rapporten, 
det är rapporten man slitit med. Några kommenterar också att rapporten blivit väl underbyggd. 



En del svar kan hänföras till själva processen, exempelvis att man fått tillfälle att träffa andra 
för gemensamma diskussioner och erfarenhetsutbyte.  
 
Uppfattningen hos deltagarna om det viktigaste resultatet av att ha deltagit i en 
utvärderingsverkstad tyder på att utvärderingarna främst har främjande och lärande syften, så 
som ofta är fallet med utvärderingar gjorda inom den egna organisationen, vad som i Eriksson 
och Karlsson (2008) benämns utvärdering i arbetet.  
 
Frågor som rör effekter för brukare diskuteras allt mer och det finns ambitioner att stärka 
kunskaper om hur effekter för brukare kan mätas. Man skulle kunna ha förställt sig fler svar 
om det viktigaste resultatet gått i riktningen brukarnytta, om inte annat så av politisk 
korrekthet, men det finns enbart ett par sådana svar i materialet. Att delta i en 
utvärderingsverkstad är måhända också att lära om vad som är realistiskt och möjligt att uttala 
sig om.  
 
Uppdragsgivarperspektiv: 
Varför kom just det aktuella projektet – specifika utvärderingsuppdraget att ingå i UV? 
Varierande skäl angavs för detta, t ex att det var ett omfattande projekt i en liten kommun och 
att man ville få vetenskaplig ”touch” på utvärderingen via verkstadsmedverkan. Ett annat 
exempel var att projektet rörde en angelägen och stor fråga i kommunen – ger 
frivilligverksamhet kostnadsbesparingar inom äldreomsorgen? Att utveckla 
utvärderingssystem för tvärprofessionellt arbete, eller att ge underlag via utvärdering av ett 
specifikt försöksprojekt inför eventuell permanentning är andra exempel Intervjuerna ger 
bilden av att tydligheten i uppdragen är varierande: Några av de intervjuade betonar att 
uppdragsbeskrivningen var tydlig medan andra framhåller att uppdraget varit tämligen fritt att 
utforma i verkstaden. 
 
En del uppdragsgivare ser problem med att delta i UV – främst i relation till tidsåtgång, det tar 
tid från andra arbetsuppgifter att delta i verkstaden. Arbetet kan ha en sådan kontinuerlig 
karaktär, t ex behandlingsarbete, att tidsavbrott för att medverka i en UV blir svårhanterliga. 
Några framhåller att tidsproblemet nog ökat under senare år.  
 
De rapporter som producerades i UV förefaller ha använts i varierande omfattning. Exempel 
ges på ”nästan ingen användning alls” till användning i flera sammanhang; presentationer för 
socialnämnd/motsvarande, pensionärsråd, underlag i planeringsarbetet, etc. 
 
Intervjuerna ger relativt få exempel på vad deltagandet i UV konkret bidragit till på 
arbetsplatsen. Snarast pekas på ”.. ökat intresse för utvärdering…”, man har fått upp ögonen 
för vikten av utvärdering, och liknande. De intervjuade pekar på att kraven höjts på 
utvärdering under senare år. Krav på att arbetet ska vila på ”beprövad erfarenhet…” blir allt 
uppenbarare. Några pekar på att fler utvärderingar görs nu, såväl lokalt som ålagt inom 
förvaltningen och/eller ”utifrån”. Dock finns exempel där utvärderingen och rapporten gett 
underlag för konkret förändring av den aktuella verksamheten. 
 
Ett problem när det gäller att överföra resultat från verkstaden till den egna verksamheten är 
omsättning på personal. Detta komplicerar att ta tillvara resultat och erfarenheter för 
verksamhetsutveckling. Den främsta förtjänsten med deltagandet i verkstäderna är, 
samstämmigt, att deltagarna, d v s medarbetarna, lär om och för utvärdering. UV ger stor 
”delaktighet” för deltagarna vilket generellt är värdefullt. Detta i motsats till externa 
utvärderingar som inte involverar personalen på samma sätt.  Flera framhåller att det är 



ledarens/uppdragsgivarens uppgift att se till att utvärderingens resultat, liksom den ökade 
utvärderingskompetensen, tas tillvara i organisationen. 
 
Så gott som samstämmigt är de intervjuade positiva till att medarbetare deltar i UV.  
Deltagande kan rekommenderas, dock kan information inför deltagandet behöva tydliggöras i 
några avseenden: Vad förväntas av deltagarna och arbetsplatsen? UVs struktur bör också 
noggrannare klargöras inför deltagande. Medarbetarnas lärande framhålls som de främsta 
skälen för medverkan. 
 
Intervjun avslutades med några sammanfattande påståenden som de intervjuade ombads ta 
ställning till. Svarens fördelning är följande: 
 
 Chefer/beställares ställningstagande till påståenden om UV 
Påstående: Instämmer 

helt 
Instämmer 
delvis 

Instämmer 
inte alls 

”Att delta i UV är ett praktiskt sätt att få utvärderingar 
genomförda” 

7 1 1 

”Medarbetarna lär sig om utvärdering och att 
utvärdera” 

9   

”Deltagandet och utvärderingen som blir gjord bidrar 
till verksamhetsutveckling” 

3 6  

”Deltagandet är en del av verksamhetens 
kvalitetsarbete” 

7 2  

”Deltagandet är en del i uppbyggnad av 
organisationens kapacitet för utvärdering” 

3 4 2 

 
Påståendena kan sägas indikera ökande ambitioner, sett ur beställarperspektiv, med 
deltagande i UV. Det första uttrycker en mer begränsad ambition med deltagandet medan det 
sista en mer omfattande ambition som går utöver det aktuella uppdraget och de enskilda 
deltagarna från arbetsplatsen. Dataunderlaget är dock begränsat och påståendena kan ha 
uppfattats på olika sätt. Sammanställningen bekräftar intrycket av att uppdragsgivarna lägger 
fokus på att enskilda utvärderingar blir genomförda och att deltagarna – medarbetarna lär sig 
utvärdera. Det är inte så entydigt att deltagande i verkstäderna bidrar till 
verksamhetsutveckling. Kopplingen till kvalitetsarbete bekräftas. Mest avvaktande, och 
måhända osäker, är uppfattningen om i vilken mån deltagandet ger bidrag till 
kapacitetsuppbyggnad för utvärdering. 
 
Lärande genom utvärderingsverkstäder 
 
Ett mål med UV är att deltagarna ska lära sig om utvärdering och hur den kan genomföras. Vi 
har frågat ett knappt hundratal deltagare vad UV har betytt för deras lärande om utvärdering 
som begrepp och praktik, samt om de anser att deras arbetslag och organisation har lärt sig om 
utvärdering genom influenser från UV.  
 
Teorier om lärande 
Enligt Ellströms (1996) kan man skilja på tre former av lärande: (1) Det reproduktiva lärandet 
som sker inom ramen för gällande mål, rutiner beteenden och kan avse ökade kunskaper om 
nya tekniker, metoder eller sätt att arbeta.  (2) Det utvecklingsinriktade produktiva lärandet 
som sker med större frihetsgrad, samtidigt som det fortfarande sker inom ramen för den givna 
uppgiften. (3) Det kreativa lärandet som innebär att den lärande måste utnyttja sin förmåga att 
själv välja metoder och att utföra sin uppgift på en mer kunskapsbaserad och reflekterad nivå. 



Förutom att skilja mellan olika typer av lärande kan man också se på vem som lär – individen, 
gruppen, organisationen?  Ur ett individperspektiv handlar lärande om förändring av både inre 
och yttre beteenden. Vid kollektivt lärande utvecklar en grupp, t.ex. ett arbetslag, fotbollslag 
eller seglingsteam kunskap som är något mer än summan av varje persons individuella 
lärande (Hansson 1998). Organisatoriskt lärande kan handla om att utveckla sin verksamhet 
vilket kan ske inom den rådande organisationskulturen. Lärandet kan också innebära att 
organisationen ändrar sitt sätt att fungera genom nya strukturer, mål, regler och rutiner vilket i 
sin tur påverkar gör medarbetarnas beteendemönster. (Alvesson, 2001; Granberg & Ohlsson, 
2000; Schön, 1983; Swieringa & Wierdsma, 1992).   
 
Metod 
Underlaget för att granska olika typer av lärande i UV kommer dels från den tidigare nämnda 
enkätundersökningen, dels från en kompletterande e-postenkät med frågor om man hade 
färdigställt någon utvärderingsrapport som resultat av att vara med i UV och hur man såg på 
nyttan med rapporten och om den använts i olika sammanhang. 
 
Resultat 
Följande redovisning bygger på deltagarnas gradering av lärande på de tre nivåerna individ, 
grupp och organisation. Graderingen har gjort på en femgradig skala och i tabellerna 
redovisas procentandelen för de lägsta och de högsta omdömena. Deltagarna fick också ge 
skriftiga svar på hur de såg på den viktigaste nyttan med UV.  Omkring sjuttio (av 97) 
deltagare kommenterade den frågan.  
 
-- Individuellt lärande 
Resultatet visar att nära sextio procent anger att man har lärt sig att i praktiken planera och 
utföra utvärdering. Nära femtio procent säger att man har lärt sig att förstå olika modeller för 
utvärdering och att och hur de kan användas i sin verksamhet. Lika många säger att de har lärt 
sig att kritiskt granska och eventuellt ompröva vad utvärdering betyder inom mitt 
arbetsområde och i samhället.  
 

I vilken grad har UV påverkat lärandet i ditt eget lärande?  Ingen/ liten 
grad 

Hög/mycket 
hög grad 

att i praktiken planera och utföra utvärdering  11 %  58 % 

att förstå olika modeller för utvärdering   11 %  49 % 

att kritiskt ompröva vad utvärdering betyder i mitt 
arbetsområde och i samhället 
 

10 %  52 % 

 
-- Kollektivt lärande 
Deltagarna fick också svara på i vilken grad man anser att UV medverkat till lärande på 
kollektiv nivå, närmare bestämt inom den egna arbetsgruppen (arbetslaget). Som framgår av 
tabellen bedömer drygt trettio procent att UV har påverkat lärandet i arbetslaget i inget eller 
liten grad.  
 

I vilken grad har UV påverkat lärandet i ditt arbetslag?  Ingen/ liten 
grad 

Hög/mycket 
hög grad 

hur man praktiskt kan utföra utvärderingar av vår 
verksamhet 

34 %  23 % 

hur man kan planera utvärderingar i olika former och 
användningsområden 

34 %  24 % 

hur man kan ompröva och kritiskt granska utvärderingars  34 %  22 % 



roll och funktion 
 

 
-- Organisatoriskt lärande 
Bedömningen av UV:s betydelse för lärandet på organisationsnivå visar att omkring fyrtio 
procent anser att betydelsen har varit ingen eller liten. Andelen som anser att UV har haft 
betydelse i hög eller mycket hög grad varierar. Omkring tjugo procent anser att UV har 
påverkat hur utvärderingar utformas och något färre att UV har haft betydelse för hur 
utvärdering används. Minst betydelse anser man att UV har haft när det gäller påverkan på 
organisationens sätt att ompröva sina nuvarande former för hur utvärdering genomförs och 
används. Här är det endast tretton procent som tycker att UV har påverkat den aspekten. 
 
I vilken grad har UV påverkat lärandet i din organisation?  Ingen/ 

liten grad 
Hög/mycket 
hög grad 

hur utvärdering kan utformas i organisationen  40 %  23 % 

hur utvärdering kan användas för olika syften  38 %  17 % 

hur organisationens sätt att utforma och använda 
utvärdering kan omprövas 
 

40 %  13 % 

 
Summerar man intrycken när det gäller vilken typ av lärande som främjas via UV så är det i 
första hand ett reproduktivt lärande som står i förgrunden med betoning på kunskaper om nya 
tekniker, metoder eller sätt att arbeta med utvärdering, samt på att tillämpa dessa kunskaper 
inom ramen för gällande mål och rutiner. Detta stämmer för lärandet på både individ, grupp 
och organisationsnivå. När det gäller lärandet på individnivå visar resultatet att det även där 
finns ett utvecklingsinriktat och kreativt lärande. Deltagarna lär sig att praktiskt göra 
utvärdering samt att ompröva och kritiskt granska den egna utvärderingsverksamheten samt 
göra en kritisk granskning av utvärdering som begrepp och företeelse. Däremot verkar det inte 
som konstaterades ovan, ske någon större påverkan på organisatoriskt lärande via UV. 
 
Slutsatser om lärande i utvärderingsverkstäder 
Enligt vår studie verkar UV främst bidra till individuellt lärande. Det gör att man kan fråga 
om användning av kunskap från UV först och främst ska ses som ett individuellt projekt där 
personen utvecklar ny färdighet och kunskap i sitt utvärderingsarbete? När det gäller om UV 
också främjar ett kollektivt lärande där arbetslaget eller gruppen använder kunskap i sitt 
arbete med utvärdering, verkar UV inte fungera lika väl som lärandemiljö. Därför finns det 
anledning att diskutera om och i så fall hur UV ska kunna medverka till lärande på såväl 
kollektiv nivå som på organisationsnivå, exempelvis när det gäller nya sätt att göra och 
använda utvärdering vid organisationsförändringar. 
 
Sammanfattande diskussion 
 
Under en tioårsperiod har UV mer eller mindre regelbundet anordnats vid fyra FoU-enheter 
och en högskola, i Väst- och Mellansverige. Mer än 150 personer hade, våren 2009, deltagit i 
verkstäderna och samtliga tillfrågades via en enkätundersökning om sina erfarenheter, åsikter 
och rekommendationer för framtida verkstäder. Ett hundratal svarade. Genom intervjuer har 
vi fått synpunkter från en mindre grupp chefer/ansvariga. Erfarenheter hämtas också från de 
UV några av oss själva varit ledare för, vid de olika enheterna. 
 
Grundstrukturen är att en grupp professionella, under utvärderingskunnigas ledning, 
regelbundet träffas för att genomföra sin egen utvärderingsprocess – och stödja kollegornas. 



FoU-enheter/Avdelning vid en högskola, erbjuder en organisatorisk ram, ledningsresurser och 
står för det praktiska och administrativa arbetet. Deltagarna kommer från olika verksamheter 
inom välfärdsområdet. De för med sig ett uppdrag, mer eller mindre tydligt formulerat, att 
genomföra en utvärdering eller utveckla en modell/ett system för utvärderingar, inom den 
egna organisationen.  
 
Med programteorins hjälp kan relevanta frågor ställas och UVs funktion på olika nivåer 
tydliggöras. Så visar det sig att viktiga faktorer för framgångsrikt deltagande i en 
utvärderingsverkstad är att man är med från början till slut och att man känner stöd från 
chefer, men också från arbetskamrater. Den egna motivationen är, naturligt nog, en viktig 
faktor, men den kanske allra viktigaste är att man har tid för uppdraget, som annars riskerar 
att konkurreras ut av andra arbetsuppgifter. Generellt sett har deltagarna gjort positiva 
erfarenheter av att vara med i utvärderingsverkstaden. Så är också chefer/uppdragsgivare som 
regel positivt inställda, och ser gärna att medarbetare deltar i kommande UV. 
 
Ett syfte med verkstäderna är att konkreta utvärderingar, som bedöms angelägna, men som 
annars kanske inte skulle bli utförda, ska komma till stånd. Så visar sig också ha skett – de 
flesta genomför utvärderingsverkstaden och många redovisar en skriftlig rapport. I viss mån 
har man också använt rapporten som underlag för beslut om förändringar, även om vi inte har 
underlag för att uttala oss om i vilken omfattning detta skett.  De enskilda deltagarna anser sig 
ha fått kunskaper om utvärdering, som också kan komma till framtida användning i andra 
sammanhang. Det har skett ett individuellt lärande om utvärdering. I en mening har också 
denna kompetens kommit organisationen tillgodo, som ett kollektivt lärande, t ex inom en 
arbetsgrupp.  
 
Det förefaller däremot inte vara så att man medvetet spridit kunskapen om utvärdering 
horisontellt inom organisationen i särskilt stor omfattning. Det är således tveksamhet om man 
kan tala om ett organisatoriskt lärande, eller om deltagarnas organisationer som, i det här 
avseendet, lärande organisationer. 
 
För att kunna åstadkomma ett mera systematiskt organisatoriskt lärande om och uppbyggnad 
av en kapacitet för utvärdering är det vår uppfattning att det måste till en tätare och mera 
formaliserad koppling mellan ledningen för de organisationer som deltagarna kommer ifrån, 
deltagarna och de uppdrag de för med sig, och ansvariga för UV. Redan från början krävs 
sannolikt en formell överenskommelse om hur arbetet i och resultatet från 
utvärderingsverkstaden ska spridas och förvaltas inom relevanta delar av organisationen. Då 
är vi åter till den mera grundläggande frågan om vad som är en möjlig och rimlig 
ambitionsnivå för utvärderingsverkstaden som konstruktion. Här ger våra studier inget 
entydigt svar. 
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