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Kettil Nordesjö 
Fil dr. Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet 

Relationen styrning och utvärdering – hur en europeisk 
utvärderingsidé översätts i Sverige1 

Inledning  

Utvärdering beskrivs ofta som en tekniskt mätande aktivitet för att objektivt kontrollera och 
effektivisera den offentliga sektorn. En sådan teknisk rationell syn på utvärdering tenderar att bortse 
från att utvärdering är villkorad och utformad i förhållande till sin sociala och organisatoriska kontext 
(Dahler-Larsen, 2012, s. 34). Varje teori om utvärdering har underliggande antaganden om hur 
utvärdering ska förändra sociala interventioner och bidra till social förändring (Shadish, Cook och 
Leviton, 1991, s. 38ff). Utvärderingens utformning i en viss kontext kräver därför alltid i någon mån 
en samhällsvetenskaplig analys. Avsaknaden av exempelvis en politisk kontext har gjort att 
utvärderingens politiska och samhälleliga koppling inte har varit lika diskuterad som frågan om dess 
metod och användning. Det finns en rad utvärderingsforskare som undersökt relationen mellan politik 
och utvärdering teoretiskt (Chelimsky, 1987; Dahler-Larsen, 2003; Palumbo, 1987; Taylor och 
Balloch, 2005; Weiss, 1973), men samtidigt är den empiriska sidan av denna relation mindre belyst. 
Denna relation undersöks i detta paper som en relation mellan politisk styrning och utvärdering. Tre 
utgångpunkter gör denna relation intressant.  

För det första tycks utvärdering ha blivit allt mer integrerad i den offentliga sektorns styrning. 
Utvärderaren gått ”uppströms” i styrningen och från att vara en diskussion om något historiskt till 
något som ska styra det framtida agerandet i pågående verksamhet (jmf. Lundin, 1998, s. 8).  Den 
separerade och distanserade efterhandsbedömningen som till stor del har representerat en oberoende 
och kritiskt granskande utvärdering i kontrollerande och ansvarsutkrävande syfte, har utmanats av en 
integrerad utvärdering som istället är en stödjande insats för att främja lärande och utveckling. För det 
andra efterfrågar olika former av styrning olika slags utvärdering. Enligt Hertting och Vedung (2009, 
s. 20) har varje intervention en inneboende styrningstanke, eftersom interventionen är utformad efter 
styrningen. I en intervention där mål ska förverkligas efterfrågas en utvärdering som undersöker om 
dessa mål blivit uppfyllda. På samma sätt kan det i interventioner som genomförs i syfte att främja 
partnerskap, problemlösning och samverkan, efterfrågas utvärderingskunskap om hur intressenter 
uppfattar problembilder, förväntningar på samarbetet och de resultat som uppnåtts. Utvärdering 
arrangeras på ett visst sätt för att möta styrningens behov, och stöttar och ”matchar” sin styrning (jmf. 
Hansen, 2003, s. 51). För det tredje ställer förändrade styrformer krav på nya sätt att utvärdera. 
Uttrycket från government till governance ska fånga ett skifte från en hierarkisk regelstyrning med 
staten som ett givet maktcentrum, till styrning genom decentraliserade nätverk, partnerskap och andra 
samverkansformer med ett myller av offentliga, privata och sociala aktörer (Pierre och Peters, 2000; 
Pollitt och Bouckaert, 2011). Forskning om systemisk utvärderingsstyrning beskriver en ambition att 
öka aktörers prestation genom jämförelser, som manifesteras i indikatorsystem, benchmarking, 
ackreditering, certifiering och evidensbaserad praktik (Hansen, 2013). Samarbetande ansatser får 
också ökad aktualitet då allt fler intressenter involveras såväl under insatsens genomförande som efter 
att den avslutats (Cousins och Whitmore, 1998).   

Utvärderingens förändrade relation till styrning ställer frågan om hur utvärderingens 
utformningsprocess går till i ett enskilt stysammanhang. Ett sätt att undersöka detta problem är att 
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studera hur en utvärderingsansats som utformas i en EU-kontext (ongoing evaluation), förflyttas och 
översätts (ung. omtolkas) i en svensk kontext (till lärande utvärdering genom följeforskning).  

Syfte och frågeställning 

Syftet i detta paper är att analysera relationen mellan styrning och utvärdering. Det sker genom att 
beskriva och analysera hur EU:s utvärderingsidé ongoing evaluation översätts (ung. omtolkas) till en 
svensk myndighetskontext. Frågan är: hur översätts ongoing evaluation när den förflyttas från en EU-
kontext till en svensk myndighetskontext?  

Papret vill ge ett empiriskt och metodologiskt bidrag gällande utformningen av utvärdering mellan 
kontexter och nivåer. Översättning som processbaserad metodologi har blivit ett användbart 
angreppssätt för att analysera idéspridning och implementeringsprocesser i ett lokalt sammanhang, 
men har använts knapphändigt för utvärderingsidéers spridning (t.ex. Denvall och Linde, 2013). Den 
översättningsmodell som beskrivs utgår från att idéer är inramade och kan studeras genom  aktörers 
argumentation kring problem, lösningar och motiveringar i en översättningsprocess som kopplas till 
styrningens kontext (jmf. Boxenbaum, 2006). Utvärderingsidén studeras som text och inte som 
praktik.  

Texten fortsätter med en kort inblick i fallet ongoing evaluation. Därefter beskrivs centrala begrepp 
som översättning och styrningslogik, och materialet som utgör empiri. Huvuddelen av texten ägnas 
sedan åt att ge en empirisk beskrivning av resultaten och en analys där översättningen förstås som ett 
institutionellt entreprenörskap. Texten avslutas med en diskussion.  

Fallet ongoing evalaution 

Fallet ongoing evaluation är ett fall av relationen mellan styrning och utvärdering. Ongoing evaluation 
(fortsättningsvis OGE) är utformad av Europeiska kommissionen för utvärdering av program inom 
EU:s sammanhållningspolitik 2007-2013. Politiken utgör en tredjedel av EU:s budget (308 miljarder 
euro) och ska minska skillnaderna i utvecklingsnivå mellan Europas regioner för att stärka den 
ekonomiska och sociala sammanhållningen (Europeiska kommissionen, 2007, s. 6). 

“On-going evaluation is a process taking the form of a series of evaluation exercises. Its main 
purpose is to follow on a continuous basis the  implementation and delivery of an operational 
programme and changes in its external environment, in order to better understand and analyse outputs 
and results achieved and progress towards longer-term impacts, as well as to recommend, if necessary, 
remedial actions.” (Europeiska kommissionen, 2006, s. 6, fet stil och understrykning i originalet) 

OGE utformades i Sverige som lärande utvärdering genom följeforskning (fortsättningsvis LUFF) och 
lanserades som en nyhet för de svenska program och projekt som skulle förverkliga politiken. Mer 
specifikt ska sammanhållningspolitiken i Sverige syfta till regional konkurrenskraft, entreprenörskap 
och sysselsättning ur ett hållbarhetsperspektiv. Den ligger inom politikområdena regional utveckling 
(regionalfonden) och arbetsmarknadspolitik (socialfonden). Konkreta projektinsatser kan beskrivas 
som socioekonomisk utveckling, där komplexa och ofta svårmätta samhällsproblem står i centrum.  

Förvånande med den svenska utvärderingsansatsen var att den skilde sig från samtida utvärderings-
trender. Här var inte fokus på att hitta vetenskaplig evidens för att det enskilda projektet hade fungerat 
eller inte. Fokus verkade heller inte ligga på kvalitetssäkring av ett projekts procedurer eller 
uppföljning av verksamhetens resultat. Utmärkande var istället termer som lärande, analysseminarier 
och gemensam kunskapsbildning, och i myndigheters sanktionerade skrifter förmedlades 
förhoppningar om att göra varje projekt och program till en lärande organisation. Ett relativt 
omfattande implementeringsarbete ägde rum där myndigheterna Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet 
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tillsammans med ett universitetscenter och ett utvecklingsföretag spred de nya utvärderingstankarna 
till utvärderare genom högskolekurser och kurslitteratur.  

Centrala begrepp  

Översättning genom inramning 

Genom översättning studeras idéspridning. Idén utmärks till skillnad från flyktigare intryck eller 
attityder av viss stabilitet och kontinuitet (jmf. Bergström och Boréus, 2012, s. 140). Ett nytt intresse 
för idéer har till och med kommit att kallas för the ideational turn där studiet av ramar för politiska 
problem och lösningar lyfts fram (Béland och Cox, 2011). Fördelen med översättning är att en idé kan 
ses som i ständig förändring av de aktörer som kommer i kontakt med den: 

…the spread in time and space of anything – claims, orders, artifacts, goods – is in the hand of the people; 
each of this people may act in many different ways, letting the token  drop, or modifying it, or deflecting 
it or betraying it, or adding to it, or appropriating it. (Latour, 1986, s. 267) 

Idéer är relationellt definierade och har endast temporära egenskaper i relation till de aktörer som den 
har förbindelser till. För den som vill sprida en idé gäller det därför att mobilisera andra aktörer som 
kan ha andra åsikter om hur iden ska se ut, vilket är en nödvändig komplikation för att idén ska få ny 
energi och resa vidare. Aktörers intressen, övertygelser och förhandlingar sätts därmed i centrum 
(Latour, 1987, s. 259). En översättningsprocess studeras mellan två passerpunkter. De kan liknas vid 
två frysta ögonblick på utvärderingsidéns resa från EU-nivå till svensk nivå där idén stabiliserar ett 
nätverk av aktörer (Callon, 1986, s. 6f). De definieras här analytiskt och empiriskt som platser där det 
finns legitimitet för idén, i bred mening att aktörers handlingar är önskvärda och lämpliga inom ett 
socialt konstruerat system av normer, värderingar och trosföreställningar (Suchman, 1995, s. 574). 
Punkterna representerar temporärt stabila idéer som samlar många aktörer, och utgör en startpunkt för 
en ny idéresa. Översättningsprocessen tar sin början i den första passerpunkten, Europeiska 
kommissionens vägledning om OGE på EU-nivå: Indicative Guidelines on Evaluation Methods: 

Evaluation During the Program Period (Europeiska kommissionen, 2006). Den var ett informativt 
underlag för alla medlemsstater om hur utvärdering förvätnades ske. Processen tar sitt slut i den andra 
passerpunkten, en antologi författad av myndigheter och externa aktörer på svensk nivå: Lärande 

utvärdering genom följeforskning (Svensson, Brulin, Jansson och Sjöberg, 2009). Den hade många 
författare som skrev om samma utvärderingsidé, och som används som kurslitteratur på 
högskolekurser.  

Hur kan då processen mellan passerpunkterna studeras? Richardson (2006, s. 4f) menar att eftersom 
aktörer i politik och förvaltning är influerade av idéer, kunskap och privata intressen, är ett av de 
främsta politiska maktmedlen förmågan att avgöra vad politik är. Genom förmågan att definiera det 
politiska problemet kan en aktör föreslå politiska lösningar och ange vilka andra aktörer som blir 
inkluderade i politiken och i den offentliga debatten. Passerpunkterna kan i denna mening förstås som 
problematiserade eller inramade utifrån problemet som idén ska lösa, hur lösningen ser ut, och hur 
olika aktörer ska agera för att uppnå det önskade tillståndet (jmf. Callon, 1986, s. 6). För Goffman 
(1974, s. 21) är ramen en lins genom vilken man uppfattar och tolkar världen. Ramen är ett 
tolkningsschema som gör att en aktör kan lokalisera, uppfatta, identifiera och etikettera händelser inom 
sitt livsrum och i världen i stort (Boxenbaum, 2006, s. 940).  

Inramningen av idén på olika platser i översättningsprocessen begreppsliggörs genom aktiviteterna 
problem-, lösnings- och motiveringsinramning (Benford och Snow, 2000, s. 615). I problem-
inramningen identifieras ett problem i det existerande arrangemanget samt hur problemet har uppstått 
och vem eller vad som är orsaken. I lösningsinramningen lanseras ett eget utvärderingsförslag som 
bättre lämpat för problemet genom att degradera den befintliga eller föregående lösningen. 
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Översättaren teoretiserar och anknyter sitt förslag till intressen, normer och värderingar hos potentiella 
allierade på ett utvärderingsfält. Om förslaget är radikalt, så måste det framställas som mindre farligt 
för att inte verka hotfullt. En tredje aktivitet är motiveringsinramningen där övertygande argument och 
en normativ rationalitet lanseras för att stödja den nya visionen. Genom att identifiera och jämföra en 
aktörs ram med andra aktörers ramar fås kunskap om hur idén förändras mellan passerpunkterna.  

Institutionella styrningslogiker och utvärdering 

Kan då aktörer ”rama om” en utvärderingsidé enligt egna önskemål? Utifrån relationen mellan 
styrning och utvärdering är inramningarna grundade i institutionella styrningslogiker. En institutionell 
logik kan liknas vid en uppsättning institutioner som är internt konsistent. Med institutioner avses efter 
Scott (2014, s. 56) ”regulative, normative, and cultural-cognitive elements that, together with 
associated activities and resources, provide stability and meaning to social life”. Logiker innehåller på 
så sätt en regulativ komponent (hur styrning ska ske återspeglas i legala och reglerande texter), en 
normativ komponent (en viss styrning anses vara lämplig för ett givet mål) och en kognitiv komponent 
(en viss styrning är förgivettagen och ”sann”) (jmf. Thornton och Ocasio, 2008, s. 101). Varje logik 
hämmar därmed mål och medel med individers beteenden och konstituerar individer, organisationer 
och samhälle. På samma gång ger logikerna individer och organisationer kulturella resurser och agens 
för att förändra de konstituerade nivåerna (Friedland och Alford, 1991, s. 248). En viktig utgångspunkt 
är att det i varje socialt sammanhang finns flera tillgängliga logiker (Friedland och Alford, 1991, s. 
243). Samhället ses som ett interinstitutionellt system där flera logiker existerar parallellt med delvis 
motsägelsefulla uppfattningar om styrning och utvärdering.  

För relationen mellan styrning och utvärdering lyfts tre idealtypiska styrningslogiker fram som var och 
en ger ett distinkt sätt att utvärdera. Utvärdering, the process of determining the merit or worth of 

something, or the product of that process (Scriven, 1991), varierar på dimensioner som syfte (varför 
göra utvärdering?), kriterium (vad mäts, och hur?) samt organisering (för vem och av vem?), för att 
stötta sin styrningslogik. Regelstyrningen (1) är en hierarkisk uppifrån-och-ner-logik med byråkratin 
som ideal. Subjekt styrs genom regler och procedurer, och utvärderingens syfte är ansvarsutkrävande 
och kontroll. Utvärdering ska granska och jämföra processer och utfall med ett på förhand definierat 
värde.  Mål- och resultatstyrningen (2) är både uppifrån-och-ner och nerifrån-och-upp till följd av 
subjektets (agentens) frihet att välja den egna vägen till målen. Liksom regelstyrningen matchar den 
den representativa demokratins idé (demokrati för folket). Utvärdering är uppifrån-och-ner för 
ansavrsutkrävande av agenter, även om en nerifrån-och-upp-roll är möjlig där utvärdering ska stödja 
under verksamhetens gång mot målen. Den externa nätverksstyrningen (3) representerar horisontell 
styrning genom nätverk och partnerskap. Där de två tidigare logikerna styr direkt på substantiella mål 
och regler (morot och piska), baseras denna logik på att den som styr ger övergripande strategier, för 
en dialog och deltar i nätverk (predikan).  Utvärdering blir en fråga om intressenters subejktiva 
kriterier från skilda perspektiv, och bidrar till komplex problemlösning. Logikerna är tre av många 
möjliga logiker, representerar tre breda teman i styrningslitteraturen och existerar sida vid sida i 
offentlig sektor idag. 

Logikerna befinner sig på ett utvärderingsfält med aktörer som utvärderare, utvärderingsforskare, 
beställare av utvärdering, projekt som utvärderas, myndigheter som ger riktlinjer om utvärdering och 
övernationella nivåer som ger riktlinjer till medlemsstaten om hur utvärdering ska gå till. Vedungs 
(2010) böljemetafor kan anföras som stöd för att utvärderingsfältet är heterogent och därmed kan ses 
som påverkat av flera institutionella styrningslogiker med olika krav på utvärdering. Den går ut på att 
historiska utvärderingsböljor som den vetenskapliga, dialoginriktade, nyliberala och evidensinriktade 
böljan har avlöst varandra och varit dominerande i olika tider. Samtidigt efterlämnar varje bölja 
sediment som den efterkommande böljan bygger vidare på och samexisterar med. Annorlunda uttryckt 
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är utvärderingsfältet ett framväxande fält (Fligstein, 1997) utan tydliga gränser till andra fält, där andra 
liknande aktiviteter pågår (exempelvis processtöd) och inte en enskild hegemonisk logik eller 
konsensus. Där inte en ensam institutionell logik dominerar organiseringen och praktiken av 
utvärdering, har aktörer som representerar mindre dominerande styrningslogiker (perifera) en större 
frihet att komma med nya idéer om utvärdering, då de inte är bundna till de mer dominerande 
logikerna (centrala). Aktörer har i denna mening inte makt, de har perifera eller centrala positioner 
som tillåter dem att utöva makt på ett fält (Hardy och Maguire, 2008, s. 201). 

Den institutionella entreprenörens verktygslåda 

I detta framväxande fält är möjligheterna särskilt goda för den institutionella entreprenören. Det är en 
aktör (individ eller organisation) som genom tillgång till resurser stödjer egna långsiktiga mål och 
initierar institutionell förändring. Förändringen ska bryta med tidigare dominerande institutioner och 
aktören deltar själv i denna förändring (Battilana, Leca och Boxenbaum, 2009, s. 68ff; DiMaggio, 
1988).  

I det studerade fallet begränsas aktörers inramning av logiker, då de strukturerar och förordar sätt att 
utvärdera på och tänka kring utvärdering. Men aktörer kan också använda sig av en logiks kulturella 
och retoriska resurser i sin inramning för att försvara sitt arbetssätt och framhäva sin logik (jmf. toolkit 
approach, Lizardo och Strand, 2010; Swidler, 1986). Det innebär att när den resande utvärderingsidén 
OGE kommer till den svenska kontexten, kan institutionella entreprenörer använda sig av olika 
institutionella styrningslogiker i sina inramningsaktiviteter. De kan utnyttja uppkomna motsättningar, 
paradoxer och förhållanden mellan befintliga styrningslogiker i det framväxande utvärderingsfältet för 
att rama in en utvärderingsidé utifrån en ny logik (institutionell förändring). Då målet för 
översättningsprocessen är att stabilisera idén i en passerpunkt och få legitimitet för sin inramning, 
måste entreprenören övertala andra, vars uppfattningar kan vara inbäddade i konkurrerande 
institutionella styrningslogiker, om förändringens nödvändighet. Centralt är, att ramen som bryter med 
existerande arrangemang ska ha ett trovärdigt och meningsfullt innehåll, som på så sätt resonerar med 
andra aktörer, vilket kräver kommunikativa färdigheter (jmf. Battilana m.fl., 2009, s. 80). Att bygga 
legitimitet för sin ram blir en proaktiv verksamhet. Entreprenören kan för det första (1) anpassa sig 
efter dominerande institutionella logiker på utvärderingsfältet. Det är enligt Suchman (1995, s. 587ff) 
det enklaste sättet att erhålla legitimitet. Men vill man som institutionell entreprenör förändra 
existerande institutioner kan det vara aktuellt att (2) söka stöd hos en konkurrerande styrningslogik. 
Aktörer kan dessutom gå utanför utvärderingsfältet för att söka stöd. I båda fallen kan befintliga 
institutionella försvarare av status quo fråga sig varför en ny logik lyfts fram eller varför nya aktörer 
involveras. Då kan det istället vara aktuellt att (3) manipulera fältet genom nya legitimeringsgrunder. 
Entreprenören kan övertala andra aktörer om att ramens nya utvärderingsbegrepp är ”det rätta”.  

Genom att placera översättningsprocessen bland institutionella styrningslogiker och entreprenörer, 
framhävs både styrningens roll i utvärderingsidéns förändring, liksom aktörernas intressen och 
övertygelser som är begränsade av samma styrning. Det är detta som översättningsperspektivet bidrar 
med när det gäller att förstå relationen mellan styrning och utvärdering.  

Material 

En viktig princip för att få kunskap om översättningsprocessen är att förstå aktörerna och deras 
uppfattningar om utvärderingsidén (Latour, 1987, s. 258f). Intervjuer med aktörer och de dokument 
som de skrivit om utvärderingsidén är därför ett centralt material. En annan princip är att studera 
skillnader mellan aktörer när idén förflyttas. Praktiskt sett har aktörer placerats in kronologiskt efter 
idébenämningar och vilka andra aktörer de relaterar till. Översättningsprocessen har blivit en 
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övergripande resväg för idén, även om den i verkligheten stötts och blötts i olika riktningar där aktörer 
samarbetat, förhandlat, eller kanske motsagt varandra.  

På EU-nivå har nio intervjuer genomförts med personer på utvärderingsenheter och svenska ”deskar” i 
Europeiska kommissionens direktorat DG Regio och DG Employment. De har varit direkt involverade 
i kommissionens utvärderingspolicy inom sammanhållningspolitiken och några av dem formulerat 
OGE. På Svensk nivå intervjuades fyra personer på närings- och arbetsmarknadsdepartementet som 
tog emot OGE och nio personer på Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet som är förvaltande 
myndigheter och fick ansvar för att vidareutveckla utvärderingsidén. I ett fjärde steg intervjuades fyra 
personer på ett universitetscenter och utvecklingsföretag som utvecklade LUFF tillsammans med 
myndigehterna. Aktörerna har det gemensamt att de har varit del av översättnignsprocessen där de 
tagit emot idén från en aktör och fört den vidare till en annan. De har också ansvarat för skrivningar av 
utvärderingsidén i dokument som fungerar styrande för andra aktörer. Dessa inkluderar strukturfonds-
förordningen, operativa program, vägledningar och handledningar om utvärdering samt läromedel om 
LUFF.  

En utvärderingsidés översättning 

I detta avsnitt beskrivs de identifierade ramar som översättnngsprocessen analyserats genom. Beskriv-
ningen struktureras kronologiskt från aktör till aktör, och är en analytisk förenkling (jmf figur 1). 

OGE inramad 

Inramningen av OGE är utgångspunkt för de svenska aktörernas idéförändring. Det problem som OGE 
skulle lösa, var återkopplingsproblemet. Det efterfrågades kunskap under programperiodens gång, för 
att se hur programmet ligger till i förhållande till uppsatta mål. Lösningen innehåller både en degra-
dering av den tidigare lösningen, halvtidsutvärderingen, och ett nytt lösningsförslag, OGE. Den 
tidigare halvtidsutvärderingen kritiserades av kommissionen för att den skulle genomföras vid samma 
tillfälle för alla program i Europa. Den kom därmed inte i tid för någon, och skapade en för stor efter-
frågan på utvärderarsidan. Dess inriktning var för bred och den blev därför inte särskilt djuplodande. 
Till detta kom en mer informell kritik via intervjuer med kommissionen då halvtidsutvärderingen var 
kopplad till utbetalningar. Kärnan i lösningsförslaget var att OGE skulle följa programmets genom-
förande och återföra utvärderingsresultat till dess beslutsfattare, för att de bättre skulle förstå 
programmets utfall och resultat och kunna styra mot långsiktiga effekter. Det är en målstyrningsidé 
som utformas utifrån medlemsstatens behov. Motiveringen, den långsiktiga vinsten med det nya 
förslaget, var att OGE löpande skulle bidra till bättre beslut om programmets inriktning och läge, i 
förhållande till uppsatta mål. Denna OGE-ram utgör den inramade passerpunkten på EU-nivå.  

OGE hos svenska departement 

Näringsdepartementet och följeforskningsparadoxen 

På Näringsdepartementet menar två intervjupersoner att OGE – vägledningen mottogs positivt och att 
den bekräftade de problem man upplevt i tidigare programperiod. Där hade halvtidsutvärderingarna 
blivit färdiga för sent och lett till begränsad användning. Näringsdepartementets tolkning gick ut på att 
utvärdering skulle skapa förutsättningar för tvärsektoriellt lärande och erfarenhetsutbyte över nivåer 
och mellan sektorer, inte bara för sammanhållningspolitiken utan också för den övergripande 
nationella strategins regionala utvecklings- och arbetsmarknadspolitik. Utvärderingen skulle involvera 
fler aktörer och spridas. Den benämndes i strategin ”under programmets löptid” där det övergripande 
målet med programperiodens utvärdering är att bidra till kvaliteten och lärandet 
(Näringsdepartementet, 2007, s. 47). Det fanns enligt en av intervjupersonerna en tydlig markering om 
vikten av att arbeta lärande, inte minst för att  Sverige inte har någon tradition av kontrafaktisk 
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effektutvärdering inom regionalfonden, vilket ofta efterfrågas från kommissionen. Regionalfonds-
programmens utvärdering följer vägledningen om OGE. Något som kom att bli viktigt för 
utvärderingsidéns fortsatta omtolkning var dock att OGE kom att kallas ”följeforskning (on-going 
evaluation)” (Tillväxtverket, 2007, s. 84). En av intervjupersonerna menar att det kom till efter en 
gemensam diskussion mellan departement och myndighet (Tillväxtverket) även om beslutet var 
departementets i slutändan. Det var det mest vedertagna, menar denne. Då följeforskning tidigare hade 
praktiserats i regionalpolitiska sammanhang, var det ett inte helt främmande begrepp som smugit sig 
in.  Följeforskningsbegreppet är intressant eftersom det i sin norska ursprungsform är en stödjande och 
utvärderande processanalys med rötter i en konstruktionistisk aktionsforskning (Finne, Levin och 
Nilssen, 1995; Sverdrup, 2013). Och som den praktiserats i Sverige har den varit ett icke-värderande 
processtöd (jmf. Andersson, Larsen och Sandström, 2010). I förhållande till Europeiska 
kommissionens målstyrande OGE är skrivningen ”följeforskning (on-going evaluation)” därför något 
av en paradox, oavsett om en norsk eller svensk följeforskning tas som utgångspunkt. Att 
Näringsdepartementet behöll OGE inom parentes gör att det nu sätts ett likhetstecken mellan 
följeforskning och OGE.  

Figur 1. Utvärderingsidéns inramning på svensk nivå  

 

Arbetsmarknadsdepartementet och projektutvärdering 

Arbetsmarknadsdepartementet skulle också förhålla sig till OGE, fast för socialfondsprogrammets 
räkning. Vägledningen om OGE uppfattades av Arbetsmarknadsdepartementets två intervjupersoner 
inte som direkt styrande, men bra att förhålla sig till som en förväntning och som referens för arbetet. 
Vägledningen var uppskattad, då det viktigaste var att kunna förändra och utveckla programmet under 
programperioden. I socialfondsprogrammet talas det inte om följeforskning utan om utvärdering under 

programperioden. Den ligger också nära OGE och anknyter till fyra fokus som OGE ska behandla: 
stödets relevans, konsistens, effekter och effektivitet (ESF, 2007a, s. 51). Målsättningen är att kunskap 
från utvärdering ska förbättra programarbetet, från planering till genomförande. Utmärkande är också 
att utvärdering på projektnivån beskrivs som ska stimulera till reflektion och lärande under arbetets 
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gång, till gagn för utveckling av processen, styrningen av den fortsatta verksamheten samt för att 
värdera under projekttiden framkomna resultat (ESF, 2007a, s. 51).  

Konklusion: OGE i en svensk läranderam 

Trots att följeforskningsbegreppet gjort entré, och trots att socialfondsprogrammet inte nämner termen 
OGE, har det inte skett någon större utvärderingsteoretisk förändring. Så om idén som lösning inte har 
förändrats, har den getts en problem- och motiveringsinramning av departementen under lärande-
begreppet. Det är en läranderam utan exakt utvärderingsidé, där en mer precis lösning delegeras till 
myndigheterna. Att notera är att trots lösningens likheter med OGE, anknyter ramen som helhet till en 
extern nätverksstyrning genom sina horisontella och lärande ambitioner.   

Två myndigheter övertar idén 

Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet förvaltar programmen och skriver utvärderingsplaner och  
vägledningar kring utvärderingsidén för utvärderare och andra att ta del av. Där departementen 
förändrade utvärderingsidén i problem och motivering, förändrar myndigheter nu lösningen.  

Tillväxtverkets följeforskning  

Tillväxtverkets utgångspunkt var regionalfondsprogrammens ”följeforskning (on-going evaluation)”. I 
myndighetens vägledning tar följeforskning över som formell term: 

Regelverket anger denna period tre typer av utvärderingar: förhandsutvärdering (ex ante), följeforskning 
(ersätter halvtidsutvärdering) och efterhandsutvärdering (ex post). (Nutek, 2008a, s. 15) 

Probleminramning: Tre problem kan urskiljas. För det första återinns ett återkopplingsproblem, där 
problem som iakttagits inte har lett till en ”strategisk omorientering av pågående program” (Nutek, 
2008a, s. 13). För det andra sägs det att lärandet från regionalfondsprogrammen bör bli bättre och att 
tidigare utvärdering ”visade att förbättringar behövdes när det gällde att ta tillvara kunskaper och 
erfarenheter som successivt hade byggts upp” (Nutek, 2008b, s. 12). Ett hinder för lärande var en för 
strikt regelstyrning där en intervjuperson på Tillväxtverket säger att Riksrevisionen menade att det 
hade varit alltför stort fokus på kontroll och revision, och att det måste bli större fokus på återföring 
och vad man kan lära sig av resultaten. För det tredje fanns problem i att mäta regionalfondens mål 
under verksamhetens gång, då effekter uppstår långt senare, då något visar sig fungera i praktiken. 
Tidigare utvärderingar visade på de svårigheter och den komplexitet det innebär att ”göra rättvisande 
effektvärderingar utifrån det faktum att strukturfonderna ingår som ett politikområde i ett större 
kontextuellt sammanhang” (Nutek, 2008a, s. 13). Det är svårt, menar en intervjuperson, att jämföra 
insatserna experimentellt med slutmottagare som inte får insatserna: ”Kanske där gruppen är homogen 
och så… men när det gäller innovationsstudier, kluster, nätverk… det är väldigt svårt att hitta kontroll-
grupper för dessa unika sammanhang”. En intervjuperson menar att det släpar kvar en föreställning 
som är väldigt länkad till halvtidsutvärdering, indikatoruppföljning och kontrafaktiska studier. 
Återkopplingsproblemet från OGE har alltså kompletterats med kritik angående en brist på lärande och 
en effektproblematik.  

Lösningsinramning: I den grupp om tre till fyra personer som uvecklade ansatsen kom en från det 
nyss nedlagda Arbetslivsinstitutet (2007) och hade mer än trettio års erfarenhet av interaktiv 
forskning.2 Liksom i OGE omnämns halvtidsutvärderingarna i tal och skrift som översiktliga, med 

                                                      
2 Interaktiv forskning är förenklat att forska för någon där direkt nytta och aktivt deltagande är centrala målsättningar 
(Svensson, 2002, s. 10). Den interaktiva forskningen innebär att forska tillsammans med de berörda: ”I det gemensamma 
arbetet sker ett samtidigt och ömsesidigt lärande för både forskaren och praktikern. De lär och utvecklas tillsammans. 
Utgångspunkten är att skapa subjektsrelationer, dvs. jämlika och ömsesidiga relationer där båda parterna aktivt medverkar i 
kunskapsbildningen – med det dubbla syftet att samtidigt ge teoretiskt insiktsfull och praktiskt användbar kunskap.” (s. 11) 
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höga startkostnader, samtidigt som återföringen var marginell och intresset för utvärderingsresultaten 
inte särskilt stort (Nutek, 2008a, s. 13). En annan degradering av den tidigare lösningen är att 
följeforskning kontrasteras mot forskning och traditionella utvärderingar, som spelar liten eller ingen 
roll i styrning och utveckling av program och projekt, då de följer sitt eget tempo. En sådan 
utvärdering liknar mål- och resultatstyrningens logik: 

I verkligheten uppstår problem plötsligt eller genom att man undan för undan ser att en utvecklings-
inriktning i ett projekt måste ändras eftersom det går i fel riktning. Inom sådana ramar blir en långsamt 
fungerande forskning och traditionella utvärderingar med långa datainsamlingsperioder, långa 
bearbetnings- och sena rapporteringstider en föga lämplig form för att utveckla efterfrågad kunskap. 
Innan rapporten ligger på bordet, är det antagligen för sent att åtgärda problemet eller att ändra den 
felaktiga strategin. (Nutek, 2008a, s. 18) 

I vägledningens förord talas det om att ett skifte i utvärderingsansats från traditionell utvärdering till 
följeforskning har ägt rum (Nutek, 2008a, s. 3), och den sammanfattas i fyra punkter. Den ska (1) ge 
processtöd vid etableringen av projekt, (2) dokumentera erfarenheter och kunskaper i verksamheten 
och skapa lärande och återföra kunskap från verksamheten. Vidare ska den (3) värdera hur väl projekt 
och program når sina mål för att möjliggöra förändringar i operativa mål och den strategiska 
inriktningen – följeforskning är med andra ord en del i styrningen och det kontinuerliga förbättrings-
arbetet av projekt och program. Följeforskaren tar del av uppföljning av aktivitetsindikatorer, resultat-
indikatorer och effektindikatorer, för att bedöma framtida möjliga effekter av insatserna (Nutek, 
2008a, s. 16). Följeforskningen ska slutligen (4) sätta in utvärderingsresultat i ett bredare samhälleligt 
perspektiv, exempelvis genom att publicera resultat offentligt (public debate) (s. 17).  

En intervjuperson på Tillväxtverket menar att begreppet följeforskning var provocerande för vissa som 
ansåg att det låg för nära forskarvärlden, vilket kunde leda till ”utskällningar och högljudda 
diskussioner”. Näringslivet ville inte ha forskare, och forskare tycker inte att följeforskning och är 
forskning. Det florerar dock alltid nya termer, menar en annan intervjuperson, och det kunde i detta 
fall också stått interaktiv forskning. Det intressanta var därför inte termen i sig, utan snarare vad man 
skulle göra av den.  

Motiveringsinramning: I motiveringsinramningen beskrivs vinsterna med lösningen. En frekvent 
återkoppling  sker då följeforskaren följer program och projekt. Återkopplingen ska komma fler 
aktörer till del, även i offentliga sammanhang (public debate). I återkopplingen eftersträvas 
dubbellooplärande där verksamheten ifrågasätter sina egna utgångspunkter och gör strukturfonderna 
till en lärande organisation. Detta bidrar till beslut om både stegvisa och strategiska val och ett mer 
effektivt programgenomförande (Nutek, 2008a, s. 18).  

Konklusion: Departementens läranderam har nu fått en lösning med grund i interaktiv forskning. Där 
Näringsdepartementets lösning var lik den mål- och resultatstyrda OGE, men under termen 
följeforskning, förändrar nu Tillväxtverket stora delar av lösningen till just följeforskning som snarare 
ska förknippas med extern nätverksstyrning. I den blir följeforskningen ett främjande verktyg för att 
dela erfarenheter över sektorsgränser och hierarkier, och där fler involverade aktörer i utvärderingen 
leder till ett förbättrat programgenomförande. Denna lösning tar avstamp i myndighetens problem-
inramning, där effektmätning och frånvaron av lärande beskrivs som problem. Regelstyrning och mål- 
och resultatstyrning utmålas som problem, som kan hanteras med en ny lösning.  

ESF-rådets genomförandeutvärdering 

Svenska ESF-rådets förslag kallas för genomförandeutvärdering. Det fanns enligt en intervjuperson på 
ESF, åsikter i övervakningskommittén om att inte använda begreppet följeforskning i socialfonden. 
Det skulle leda tankarna till forskning, som ses som högskolornas och universitetens domän. 
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Diskussioner om utvärderingens utformning skedde enligt intervjupersonen ändå med Tillväxtverket 
som man samverkade med, liksom Vinnova och KK-stiftelsen.  

Probleminramning: OGE:s återkopplingsproblem återfinns också på Svenska ESF-rådet. Social-
fonden har fått ett tydligare utvecklingsuppdrag, menar en intervjuperson på ESF, och tittar man inte 
på processer riskerar man att inte sätta resultaten i en kontextuell analys, som ger möjligheter att 
senare implementera olika delar av ett projekt. En intervjuperson i socialfondens övervaknings-
kommitté menar att man inför programperioden pratade mer om  

… att vi måste ha mycket mer information, mer processer, mer löpande från ax till limpa /…/ Och jag vet 
inte vad som var vad. Vad var hönan och vad var ägget… men i samma veva kom ju det här med ongoing 
[evaluation] in också som en slags process som skulle finnas och som skulle kunna beställas. 

Också lärandeproblemet lyfts fram där det ska ha funnits för lite lärande och utbyte av erfarenheter 
med tanke på att så många projekt arbetat med liknande problemställningar. I utvärderingsplanen 
(ESF, 2007b) skrivs att aktiviteter, som seminarier och spridningskonferenser med medverkan av 
projekt med liknande inriktning, bara undantagsvis har varit resultatet av en gemensam strategi (s. 8f). 
I övrigt återfinns lärandefrågor ofta i anslutning till återkopplingsproblemet. Det gör lärande till en 
fråga om verksamhetsnära återkoppling, snarare än som hos Tillväxtverket, till en horisontell sam-
verkansfråga. Slutligen finns också effektproblemet. Socialfonden skiljs inte enkelt ut från andra delar 
av arbetsmarknadspolitiken, vilket gör att det är svårt att se vad den har bidragit med. Dessutom menar 
generaldirektören att effekter från tidigare programperioder får mindre uppmärksamhet, trots att de 
syns först i nästa period.  

Lösningsinramning: Lösningsförlaget tar också här sin utgångspunkt i den föregående periodens 
halvtidsutvärdering (ESF, 2007b). Den var mest ett konstaterande, den kom för sent och de 
utvärderingsresultat som till slut kom fram var redan kända via andra kanaler, enligt en intervjuperson 
på myndigheten. Argumentationen är dock inte lika degraderande som hos Tillväxtverkets 
kontrasterande till traditionell utvärdering, vilket intervjupersoner förklarar med att lösningen inte var 
en kontrast, utan snarare gav legitimitet åt en utveckling som redan pågick.  

Lösningen ”genomförandeutvärdering (on-going evaluation)” nämns aldrig i en intervju. Den ses som 
en tillfällig benämning som i senare versioner av samma dokument kom att ändras till lärande 

utvärdering (t.ex. ESF, 2011). Den är en del i en större lärandestrategi i socialfonden där temagrupper, 
processtöd och nätverk av utvärderare är andra inslag. Genomförandeutvärdering skulle dokumentera 
ett programs och projekts olika faser i syfte att förstå och tolka effektutvärderingens resultat och för att 
skapa förutsättningar för lärande utifrån projekt och program (ESF, 2007b, s. 5). I handledningen lyfts 
vikten av att kontinuerligt stödja projektet i sitt genomförande. ”Att komma med ständiga förslag till 
förbättringar och att ha fokus på ett kontinuerligt lärande blir centrala inslag i varje projekts 
utvärdering” (ESF, 2008a, s. 3). Att projekten skulle vara beställare var enligt en intervjuperson på 
ESF viktigt för att utvärderingen skulle komma till användning. Tanken var att ”… få till 
utvärderingen som en del i genomförandeprocessen, att få en ständig förbättring…”. Lärande verkar 
skiljas från kontroll, där utvärdering blir en stöttande resurs för projekt. En parallell uppföljning med 
hjälp av SCB nämns som viktig i målstyrningssyfte, inte minst för programstyrning där kvantitativa 
mål kan följas över tid från data som projekten själva samlar in. Utan uppföljningen skulle 
granskningen av program och projekt vara ”skakig” menar en intervjuperson på ESF.  

Motiveringsinramning: Precis som de degraderande dragen är också de motiverande dragen svagare. 
Poängen med genomförandeutvärdering är ”att bidra till lärande och god styrning under pågående 
projektverksamhet.” (ESF, 2007b, s. 1). Där vinster med genomförandeutvärdering kan ses, är det ofta 
i egenskap av att de ligger i linje med kommissionens tankar om exempelvis additionalitet: ”Utvär-
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deringen ska kunna bedöma programmets samlade bidrag till Europeiska sysselsättningsstrategin, 
gemenskapsmålen för social integration, icke-diskriminering, utbildning och jämställdhet” (ESF, 
2008b, s. 4). Kopplingen till den europeiska sysselsättningsstrategin (EES) gör också att 
programutvärderingen ska bli ett underlag i den öppna samordningsmetoden, där medlemsstater 
jämförs genom gemensamma mål, riktlinjer, indikatorer och rekommendationer (ESF, 2008a, s. 2).  

Konklusion: ESF-rådets lösning ska i min mening förstås som en förlängning eller förstärkning av 
departementens läranderam. Att notera är att myndigheternas två relativt lika probleminramningar har 
så olika lösningsinramningar. Hos ESF ses inga tecken på den interaktiva forskningstradition som kan 
ses hos Tillväxtverket. ESF ligger närmare OGE och lärande uppfattar jag vara en synonym för 
kunskapsanvändning i enskilda verksamheter, som kan nås genom olika former av utvärdering 
(lärande av utvärdering). Tillväxtverket talar snarare om teorier för lärande organisationer, som bygger 
på en interaktiv process mellan utvärdering och utvärderad och att lära sig genom utvärdering. Enkelt 
uttryckt  har ett problem resulterat i två olika lösningar. När externa aktörer involveras, får de i 
uppdrag att syntetisera lösningarna.  

Externa aktörer involveras 

De externa aktörernas inramning utgör den svenska obligatoriska passerpunkten, och baseras på 
antologin om LUFF (Svensson m.fl., 2009). Att de externa aktörerna kontaktades kan förstås utifrån 
ett befintligt nätverk mellan Tillväxtverket, ESF, forskare på ett universitetscenter med inriktning mot 
interaktiv forskning, samt arbetslivsinstitutet. Värt att nämna är också ett utvecklingsföretag där en av 
centrets intervjupersoner var en av de ansvariga. Företaget hade också ett uppdrag i socialfonden som 
processtöd, och det finansierade (via myndigheter) redaktörskapet för den antologi som skulle skrivas. 
I detta nätverk, genomsyrat av interaktiv forskning, sammanfördes myndigheternas utvärderings-
tankar. Innan denna syntes beskrivs, behandlas upprinnelsen till den antologi och de kurser som kom 
att bli idéns uttryck. 

Upprinnelsen till antologi och kurs  

De externa aktörernas uppdrag gick ut på att driva en kurs i LUFF och att sammanföra myndigheternas 
bägge utvärderingsansatser i en gemensam skrift som kunde användas som kurslitteratur. Uppdraget 
har två förklaringar. Den första är att utbildningsinsatser lyfts fram hos de båda myndigheterna för att 
säkerställa att utvärderaren kan hantera den utvärderingsroll som är att följa, stödja och samtidigt 
granska en verksamhet. Detta uttrycks tydligast i Tillväxtverkets ambition att kvalitetssäkra 
följeforskningen genom en kompetensutvecklingsinsats (Nutek, 2008b, s. 9). En intervjuperson på 
Tillväxtverket menar att kursen skulle skapa en ”kader av följeforskare”. Det var viktigt att ”få fram 
folk som kunde göra både processtödjande utvärdering, skapa kunskap som är teori- och forskar-
anknuten och omvärldsrelaterad och som kan publicera detta.Den andra förklaringen är att 
utvärderingsidén var så ny att utbildnnigen behövdes. En intervjuperson på ESF menar att har man 
tydliga krav på en utvärderingsansats, men inga utvärderare som vet vad det innebär, är det lite av ett 
moment 22. Oavsett förklaring sågs utbildningen som ett uttryck för kommissionens tal om kapacitets-
byggande (jmf. Europeiska kommissionen, 2006, s. 12).  

Antologin skrevs under den första högskolekursen, där flera av kapitelförfattarna var föreläsare eller 
deltagare. Författarna kom från högskolor och universitet, myndigheter, utvecklingsföretag och 
offentliga organisationer. Kapiteltexter lades fram som underlag på kursen, där också utvärderare och 
anställda på myndigheterna deltog. Kursen blev därmed i sig ett exempel på interaktiv forskning, där 
man tillsammans kunde vända och vrida på begreppen. Flera personer som senare skulle bli 
kursansvariga för andra lärosätens kurser deltog. Tanken var att kursen skulle sprida sig enligt en 
”stafettpinneidé”.  
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Probleminramning: Universitetscentret hade två myndigheters idéer att ta hänsyn till, men de var 
enligt en intervjuperson på centret tillräckligt lika för att rymmas inom samma ansats. De förenades i 
problemet med att utvärderingsresultat kom för sent och fokuserade alltför mycket på mål i efterhand, 
i en skepsis mot effektutvärdering, och i bristen på lärande. ESF-rådet, menar en intervjuperson på 
universitetscentret, sökte mer lärande här och nu, där lärande skulle vara något som skedde i projekten 
och skapade nytta. Tillväxtverket betonade istället gemensam kunskapsbildning, forskningsbaserad 
kunskap och public debate. Denna uppdelning har jag förenklat till ett lärande av utvärdering 
(genomförandeutvärdering) och ett lärande genom utvärdering (följeforskning). De var dock 
betoningar, enligt intervjupersonen, och det handlade snarare om att se vem som lär, varför man lär, 
hur man lär på vilken nivå det sker. Probleminramningen förändras därför inte. Det är en syntes av 
myndigheternas problembilder som anförs i antologins inledande kapitel.  

Lösningsinramning: ESF:s genomförandeutvärdering ersätts nu av termen lärande utvärdering, vilket 
resulterar i den myndighetsgemensamma termen lärande utvärdering genom följeforskning. Antologin 
med samma titel beskriver ett koncept med två sidor. Å ena sidan sätter en majoritet av kapitlen (8/14) 
LUFF i ett interaktivt forskningsperspektiv, exempelvis inlednings- och avslutningskapitel liksom ett 
kapitel skrivet av myndighetsföreträdare. Det är en lösning som av en intervjuperson på universitets-
centret, beskrivs som en interaktiv forskningsprodukt, och som stämmer överens med Tillväxtverkets 
följeforskning. Å andra sidan finns kapitel som jag uppfattar inte kan kopplas till interaktiv forskning 
(t.ex. Delander och Månsson, 2009; Fogelberg Eriksson, 2009; Karlsson Vestman, 2009). Att bjuda in 
forskare från olika delar av utvärderingsfältet var en strategi i sig, menar en intervjuperson på centret: 

Det hade ju varit lätt att få dem emot oss, men jag tycker ju att det var onödigt… det här är ju inte ett sätt 
att säga att vi inte behöver ha effektutvärdering och annan typ av traditionella utvärderingar. Det är ju 
olika sidor av samma sak. Ibland behövs det ena mer än det andra. Annars hade vi ju blivit 
utpositionerade … om vi hade gjort det själva. 

Strategin kommenteras av en kapitelförfattare såg sig som ”Doktor Dängroth”, ekonomen som liksom 
karaktären från tv-serien Lorry, haft i uppgift att vara skeptisk. LUFF har enligt denne varit för 
oprecist utformad.  

I uppdraget utgick de två intervjupersonerna på centret främst från myndigheternas problem, och inte 
från EU-nivåns dokument. LUFF är i korthet (1) formativ, (2) ska ske tidigt i ett program- respektive 
projektgenomförande, (3) har en närhet till deltagarna, (4) ska komma till omedelbar nytta, (5) arbeta 
med kontinuerlig återkoppling, (6) bidra till utvecklingsinriktat lärande och gemensam kunskaps-
bildning, (7) studera måluppfyllelse även om målen kan ändras, samt (8) bidrar till allmän debatt och 
ger en generell kunskapsbildning (Sjöberg, Brulin och Svensson, 2009, s. 261f).  

Förutom myndigheternas tidigare degradering kring traditionell utvärdering och halvtidsutvärdering 
som återkommer i antologin, finns två exempel, där LUFF lyfts fram som en brytpunkt i 
utvärderingsfältet. Det första är slutkapitlets resonemang om LUFF som exempel på den femte genera-
tionens utvärdering, efter de fyra historiska generationer som Guba och Lincoln (1989) identifierat 
(Sjöberg m.fl., 2009, s. 275). Positioneringen beskrivs som preliminär och ska visa på hur LUFF tar 
avstånd från de tre första generationerna som strävade mot realism, men inte heller landar i en dialog-
inriktad relativistisk utvärdering, vilka är skalans ytterligheter. Istället ses LUFF som en kritisk 
konstruktionistisk ansats som i olika avseenden skiljer sig från tidigare utvärdering. I det andra 
exemplet knyter två kapitelförfattare LUFF till ett paradigmskifte i utvärderingsansatser de senaste 
åren, där bland annat Vinnova arbetar med en kontinuerlig erfarenhets- och kunskapsåterföringsansats 
(Brulin och Jansson, 2009, s. 50). Exemplen är som synes inte en direkt kritik, utan snarare ett sätt att 
lansera LUFF som en del av en modern utvärderingsmetodik och att kontrastera den mot annan 
utvärdering.  
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Motiveringsinramning: De inledande kapitlen i antologin lyfter liksom myndigheternas skrifter fram 
ett förbättrat programgenomförande som det viktigaste målet för LUFF. Logiken är att utvärderingen 
kommer fler till del genom kontinuerlig återkoppling och gemensamma analyser, vilket i sin tur leder 
till en gemensam kunskapsbildning i program och projekt. Projekt- och programledning kan styra 
bättre genom strategiska beslut, och personal kan justera innehåll och arbetssätt. För utvärderare 
kopplade till högskolor är tanken också att kunna skriva forskningsartiklar på de data som genereras i 
utvärderingen. Som organisationskoncept finns också en normativ rational i att arbeta på det senaste, 
modernaste och mest innovativa sättet, särskilt inom svårmätbara empiriska områden som regional-
politik och socialt arbete. LUFF som den femte generationens utvärdering framställs visserligen som 
prövande resonemang, men lanseras ändå som ett för sammanhanget nytt angreppssätt för den besluts-
fattare, som söker nya sätt att förbättra sin organisation på.  

Konklusion: Sammanfattningsvis är de externa aktörernas inramning av LUFF på sätt och vis brokig, 
då flera utvärderingsperspektiv förs fram inom samma namn. Brokigheten bottnar i rekryteringen av 
författare från olika områden och av att centret ville söka sig fram med begreppet, snarare än att strikt 
definiera den. Det är en mobiliseringsstrategi för att sprida idén i ett utvärderingsfält. Samtidigt är den 
interaktiva forskningen grunden för de flesta kapitel, däribland det inledande och det avslutande. 
Slutsatsen är därför att den svenska nivåns obligatoriska passerpunkt ramas in med grund i interaktiv 
forskning. Denna LUFF-ram är en i huvudsak främjande, återkopplande och intressentinvolverande 
utvärdering, som genom gemensamt analysarbete, förankrad i interaktiv forskning, kommer fler 
aktörer till del och syftar till ett förbättrat projekt- och programgenomförande. Denna lösning och 
motivering är ett svar på ett återkopplings-, lärande- och effektproblem. Lösningen har dock paketerats 
i en antologi med flera olikartade utvärderingsperspektiv, vilket kan ifrågasätta ramens stabilitet och 
logik.  

Översättningen sammanfattad 

Vad har då hänt under översättningen av OGE till LUFF? Det korta svaret är att OGE-ramen har 
förändrats till en läranderam hos departementen, och sedan till en LUFF-ram med grund i interaktiv 
forskning.  

Idéförändringen har strukturerats efter problem-, lösnings- och motiveringsinramningar. Problemet om 
återkoppling för styrning som kunde ses i OGE har i Sverige fått sällskap av andra problem, som 
omfattar frånvaron av lärande i både social- och regionalfonden, samt svårigheten att genomföra 
relevant effektutvärdering. Lösningen OGE, som inneburit att följa ett programs implementering mot 
mål och knyta utvärderingen nära för bättre återkoppling, har också ändrats. Successivt har OGE 
grundats i interaktiv forskning, där gemensam kunskapsbildning mellan verksamhetens intressenter 
och fokus på genomförandet ska ge snabb återkoppling och styra i rätt riktning. Utvärdering riktar sig 
nu snarare till projekt än till program. Även om flera styrningslogiker är närvarande, har lösningen gått 
från att vara grundad i främst en mål- och resultatstyrningslogik, till att i ökad utsträckning vara 
grundad i en extern nätverksstyrningslogik. Motiveringen är ytterst densamma som på EU-nivå, att få 
till ett förbättrat programgenomförande. Då den inte har förändrats och då de långsiktiga vinsterna är 
desamma, har motiveringar beskrivits relativt kort. Det kan dock ses som ett resultat i sig. Så länge en 
inramning håller sig inom motiveringsinramningen från ”högre ort”, kan problem och lösningar till 
viss del varieras. Målet är ju detsamma. Skillnaden är att det i Sverige ska nås genom lärande och 
gemensam kunskapsbildning. Den tranformerade läranderamen inbegriper således på sätt och vis 
fortfarande OGE.  

Från denna empiri drar jag två preliminära slutsatser. För det första verkar en utvärderingsidé som 
reser mellan två kontexter, påverkas av deltagande aktörers forsknings- och utvärderingsnormer. Det 
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är framför allt Tillväxtverket och externa aktörer som förändrar lösningen i riktning mot interaktiv 
forskning. För det andra använder deltagande aktörer andra utvärderingsinriktningar och 
styrningslogiker som kontrast för att framhäva sin egen lösning. Dessa slutsatser undersöks nu 
närmare, genom att se översättningen som ett institutionellt entreprenörskap. Där kan aktörer använda 
sig av omgivningens institutionella styrningslogiker, både för att argumentera mot en annan 
styrningslogik, och för sin egen.  

Översättningen som institutionellt entreprenörskap 

Utifrån det institutionella entreprenörskapets definition, studeras nu översättningens aktörer – i 
huvudsak Tillväxtverket med hjälp av externa aktörer – som genom sin centrala placering med ansvar 
för utvärderingsfrågor inom myndigheter, har tillgång till resurser. De initierar institutionell förän-
dring, då de förändrar den institutionella styrningslogik som är mest dominerande, vilket påverkar 
utvärderingens utformning. Denna förändring stödjer de institutionella entreprenörernas långsiktiga 
mål, i meningen att de lyfter fram egna forsknings- och utvärderingsnormer i form av interaktiv 
forskning. Förändringen bryter dessutom med dominerande institutioner på ett utvärderingsfält, präglat 
av talet om mål- och resultatstyrd och evidensinriktad utvärdering. Slutligen deltar aktörerna själva i 
denna förändring (jmf. Battilana m.fl., 2009, s. 68f; DiMaggio, 1988, s. 14).   

Denna aktörsförklaring utvecklas och argumenteras för under två avsnitt. Först karaktäriseras de 
institutionella entreprenörerna som (1) centralt placerade aktörer med resurser, med (2) egna mål och 
hur (3) inramningen kan förstås som institutionell förändring. Under ett andra avsnitt beskrivs hur den 
andra passerpunkten har stabiliserats.   

Centrala och perifera aktörer med resurser…  

En första led i att se översättningen som ett institutionellt entreprenörskap, är att förstå aktörerna som 
centralt placerade på ett utvärderingsfält, med resurser. Att vara centralt belägen innebär inte att ha 
makt, snarare har aktörer positioner som tillåter dem att utöva makt på ett fält (Hardy och Maguire, 
2008, s. 201). En formell position är att ha en rationell auktoritet att utdela order, som påverkar beslut 
om utvärdering i utvärderingsfältet (jmf. Weber, 1978, kap 3). Detta gäller för Tillväxtverket, som har 
i uppdrag att utveckla utvärderingsidén för regionalfonden, en stor finansiär av utvärdering i Sverige. 
Som statlig myndighet är den formella positionen en social resurs som speglar statens auktoritet eller 
den auktoritet som fås genom formella positioner. Förutom en formell position i utvärderingsfältet kan 
aktörer vara centralt eller perifert placerade i fråga om fältets legitima identiteter (Hardy och Maguire, 
2008, s. 201). Detta utvärderingsfält karaktäriserades tidigare som ett framväxande fält utan en enskild 
förhärskande logik. Därför finns flera logiker som var och en för sig är legitima, även om en kan vara 
mer dominerande än en annan.  

Här blir det relevant att lyfta fram forskningsansatsen interaktiv forskning. Den obligatoriska passer-
punkten på svensk nivå, ramades in med grund i denna tradition som kan knytas till representanter för 
universitetscenter, utvecklingsföretag och Tillväxtverkets utvärderingsgrupp. Trots att den interaktiva 
forskningen verkar ha haft en relativt central position inom strukturfonderna betecknar jag de 
institutionella entreprenörerna som perifera på utvärderingsfältet som helhet. Utvärdering kopplad till 
evidens och mål- och resultatstyrning, är mer dominerande idag (Picciotto, 2015; Vedung, 2010). 
Utvärdering med grund i interaktiv forskning kan istället knytas till en dialoginriktad utvärderings-
tradition. En sådan bred tradition kännetecknas exempelvis av utvärdering med intressenter (Bryk, 
1983), för deliberation (House och Howe, 1999) eller med en konstruktionistisk kunskapssyn (Guba 
och Lincoln, 1989). Utvärdering producerar inte en sanning, utan överenskommelser, konsensus, 
politisk acceptans och demokratisk legitimitet.  
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De institutionella entreprenörerna betecknas alltså som både centrala och perifera. Att vara perifer 
aktör är på ett sätt en begränsning, då andra styrningslogiker tas för givna och har större legitimitet 
som ”det rätta sättet att styra och utvärdera på”. Men i kombination med att ha en central besluts-
position, blir det perifera en styrka och möjlighet att komma med nya idéer om utvärdering från sin 
centrala påverkansposition, då aktören inte är bunden till och begränsad av mer dominerande logikers 
förväntningar. Centrala och resursstarka aktörer har ofta svårare att se förbi den omedelbara närheten 
och ”beprövade recept”, då de är inbäddade i existerande teknologier som de drar nytta av och har ett 
intresse i att upprätthålla (Greenwood och Suddaby, 2006, s. 29). Om den lanserade idén är avvikande, 
är avslutningsvis finansiella resurser av vikt för att initiera eller understödja ett förändringsarbete 
(Battilana m.fl., 2009, s. 83). På denna punkt hade båda fonderna fått större resurser till lärande och 
utvärdering denna period, och de externa aktörerna fick ersättning för att driva en kurs och skriva ett 
läromedel som kunde sprida idén. Sett som institutionellt entreprenörskap verkar det så långt finnas 
förutsättningar vad gäller fält och resurser, att initiera institutionell förändring.  

… och med egna mål 

En annan grund i det institutionella entreprenörskapet är att förändringen stödjer entreprenörernas 
egna långsiktiga mål. Den är ett resultat av förverkligade intressen som aktörer värderar högt 
(DiMaggio, 1988, s. 14). Ett teoretiskt antagande är här att aktörers mål är en mer central position på 
fältet och därigenom fler finansiella och sociala resurser. I stort kan de ”intressen som värderas högt” 
sammanfattas som att den institutionella entreprenören lyfter fram sin utvärderingsidé som de blir 
representanter för. Att Tillväxtverket lyfter fram sina egna forsknings- och utvärderingsnormer i över-
sättningsprocessen är rimligt då en person med stor erfarenhet av interaktiv forskning fanns inom 
gruppen. På samma sätt fanns personer med erfarenhet av interaktiv forskning hos de externa 
aktörerna, liksom i ESF:s tidigare utvärdering. På så sätt driver entreprenörerna den utvärdering de 
finner lämplig.   

I empirin återfinns mer regelföljande förklaringar till aktörernas drivkrafter. En intervjuperson på 
Tillväxtverket menar, att man i och med utformningen av följeforskning visserligen gjort en tolkning, 
men samtidigt fullgjort sitt uppdrag eftersom det stod ”följeforskning” i regionalfondsprogrammen. 
Att lyfta fram interaktiv forskning och en extern nätverksstyrning, innebär i detta perspektiv alltså inte 
att förverkliga egna intressen i det institutionella entreprenörskapets mening, utan endast att fullgöra 
sitt uppdrag som dessutom låg i linje med erfarenheter om en alltför stark regelstyrning i struktur-
fonderna. Samtidigt har det framkommit, att det inte fanns några vattentäta skott mellan departement 
och myndighet. Aktörerna hade nära kontakter under programskrivningen, vilket gör att båda parter 
verkar ha varit införstådda med termen ”följeforskning” som i empirin har beskrivits som det mest 
vedertagna begreppet. Dessutom har det lyfts fram att ”följeforskning” endast var den term som 
departementen använde i programmen, men att beskrivningen av följeforskning fortfarande hade allt 
gemensamt med vägledningen om OGE (följeforskningsparadoxen). Ska en regelföljande förklaring 
till den interaktiva forskningens entré ges, är det därför rimligare att fråga varför inte Tillväxtverket 
valde att utforma utvärderingen precis som OGE. Det stod ju trots allt ”Följeforskning (on-going 
evaluation)” och beskrivningen motsvarade kommissionens vägledning om OGE. Att en intervju-
person på Tillväxtverket menar att departement kan skriva och använda sig av olika termer för att 
beskriva samma sak, borde innebära att myndigheten om något var immun mot trendkänsliga 
formuleringar. 

Poängen är, att trots att både följeforskning och OGE var utgångstermer, och trots att innehållet i 
departementets lösningsinramning var likt OGE, så valde Tillväxtverket att göra en inramning i 
riktning mot den norska følgeforskningen. Därför måste de inblandades forsknings- och utvärderings-
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normer lyftas fram, och utsagor om att ”det stod följeforskning i programmen” ska förstås som en 
legitimerande förklaring.  

Institutionell förändring genom inramning 

De institutuionella entreprenörerna har hittills framställts som både centrala och perifera med egna 
mål, i form av den interaktiva forskningen. Den tredje förutsättningen för ett institutionellt 
entreprenörskap är att entreprenörerna initierar institutionell förändring som bryter med dominerande 
institutioner. Tillväxtverket benämns här huvudentreprenör, eftersom myndigheten både (a) initierar 
och (b) deltar i denna förändring (Battilana m.fl., 2009, s. 68). Departementen initierar visserligen 
förändringen genom sin läranderam, men deltar inte formellt i den lösning som lanseras. För Svenska 
ESF-rådet och de externa aktörerna är situationen den motsatta. De initierar inte denna förändring, 
men är senare aktivt deltagande som medentreprenörer. Detta baseras på att interaktiv forskning inte 
kunde ses i ESF:s dokument, utan först när externa aktörer involverades.  

Den institutionella förändring som är av intresse är den där de institutionella entreprenörerna utnyttjar 
uppkomna motsättningar och förhållanden mellan de institutionella styrningslogikerna som skapar 
instabilitet i ett givet system (Battilana m.fl., 2009, s. 75). Genom motsättningar kan förhållandet 
mellan de institutionella styrningslogikerna synliggöras och kritiseras, och inspirera till nya förhåll-
anden. När Tillväxtverket tar över idén, finns en motsättning mellan institutionella styrningslogiker 
som utnyttjas. Framför sig har Tillväxtverket Näringsdepartementets lösningsinramning (OGE) som 
förknippas med mål- och resultatstyrning, men som i departementens problem- och motiverings-
inramning förknippas med extern nätverksstyrning. Dessutom benämner departementen utvärderings-
idén följeforskning, något som i Sverige främst har praktiserats som icke-utvärderande processtöd. 
Denna följeforskningsparadox är en central motsättning och ett formativt ögonblick, en öppning med 
olika möjliga utgångar, där Tillväxtverket får tillfälle att kritisera förhållandet mellan logiker och 
inspirera till nya. I detta arbete avvänds styrningslogiker som verktyg.  

Den externa nätverksstyrningen används för att lyfta fram bristen på lärande som kräver bättre och 
snabbare återkopplingsformer. Lösningen följeforskning handlar om gemensam kunskapsbildning, där 
intressenter tillsammans analyserar resultat och åstadkommer dubbellooplärande. Följeforskningen 
blir ett främjande verktyg för att dela erfarenheter över sektorsgränser och hierarkier, och där fler 
involverade aktörer i utvärderingen leder till ett förbättrat programgenomförande.  

Mål- och resultatstyrningen är alltjämt närvarande, då följeforskningen ska styra mot uppsatta 
program- och projektmål. Men ofta återkommer den som kontrast, som i Tillväxtverkets citat om 
traditionella utvärderingar som spelade liten roll i styrning. Till detta kommer båda myndigheternas 
probleminramningar, som pekar på problemet med att mäta effekter. Regelstyrningen utmanas också 
genom att exempelvis hänvisa till riksrevisionen. Kontrasteringen mot mål- och resultatstyrningen och 
regelstyrningen går så långt, att utvärderingen kan ses som separerad från kontroll, som andra 
granskande aktiviteter som uppföljning hanterar. Kritiken är alltså inte bara en degradering av det 
tidigare tillvägagångssättet halvtidsutvärderingen, som också Europeiska kommissionen ansåg var ett 
misslyckande. Kritiken riktades också mer generellt mot andra styrningslogiker i syfte att kontrastera 
dem mot en mer ändamålsenlig extern nätverksstyrning som liknar interaktiv forskning.  

Sammanfattningsvis har motsättningar mellan institutionella styrningslogiker skapat en möjlighet för 
Tillväxtverket att rama in utvärderingsidén med stöd i en annan styrningslogik. Ramen representerar 
nu i större utsträckning än innan, en extern nätverksstyrning som gör departementens problem- och 
motiveringsinramning rättvisa och ligger ”inom uppdraget”. Mål- och resultatstyrningen är dock 
fortsatt närvarande genom framför allt en deskriptivt målinriktad värdeteori. Det är på så sätt en 
blandning av två logiker som har åstadkommits (jmf. Glynn och Lounsbury, 2005).  
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Stabiliseringen av en passerpunkt  

Hittills har Tillväxtverket stått i centrum då ESF och de externa aktörerna inte setts som de aktörer 
som initierat institutionell förändring. Men de blir mer framträdande i översättningens slutstation – 
den inramade passerpunkten, LUFF-ramen. Den har studerats genom antologin som både är en strategi 
för att mobilisera aktörer, och ett resultat (passerpunkten). Frågan om hur passerpunkten stabiliseras 
sker därför i två steg. Först karaktäriseras de institutionella entreprenörernas legitimitetsstrategier. 
Med stöd i Suchman (1995, s. 587ff) syftar strategier för att bygga upp legitimitet till att både (1) 
anpassa sig efter dominerande logiker och (2) söka legitimitet hos andra logiker. I ett andra steg 
beskrivs hur resultatet, en skrift sanktionerad av myndigheter och en skrift att känna till för den som 
vill syssla med LUFF, fungerar övertalande och stabiliserande gentemot läsaren. Det är en tredje 
legitimeringsstrategi som handlar om att (3) övertala utvärderingsfältet.   

Kooptering genom lärandebegreppet  

Den första strategin för att få legitimitet är att anpassa LUFF-ramen till det befintliga utvärderings-
fältet. Här finns förstås en motsättning då LUFF-ramen är ett uttryck för ett institutionellt entreprenör-
skap med målet att förändra utvärdering till att grundas i interaktiv forskning och extern nätverks-
styrning. Det är en kognitiv förändring av den ”traditionella” bilden av utvärdering som eftersträvas, 
och inte en anpassning. Samtidigt är det relevant att förhålla sig till aktörer som försvarar status quo. 
På universitetscentret var en av intervjupersonerna mån om att inte positionera sig mot hela 
utvärderingsfältet, och ville därför involvera olika inriktningar och tankesätt. Denna legitimitet är 
pragmatisk snarare än kognitiv, då den anspelar på egenintresse och resurser hos de inbjudna 
författarna, snarare än att de ska erkänna sig till den kognitiva ramen. Det går därför att tala om 
formell kooptering av författare från hela fältet för att ta del av deras legitimitet (jmf. Selznick, 1949, 
s. 259). De inbjudna författarna får i utbyte mot sin legitimitet publicera texter i antologin, och att 
kooptera blir ett sätt att undvika konflikt i mobiliseringen, vilket i sin tur kräver ett mått av anpassning 
(Hardy och Maguire, 2008, s. 210).  

Denna strategi möjliggörs av att LUFF-ramens centrala begrepp, lärande, blir ett samlande begrepp. 
Lärande är i sin mest generella betydelse ett mål som olika utvärderingsriktningar och Europeiska 
kommissionen kan stödja och samlas kring. Också det av nationalekonomer författade kapitel som 
ligger längst från den interaktiva forskningen (Delander och Månsson, 2009, s. 101), avslutas i en 
lärandeambition: genom en kontinuerlig utvärdering och dokumentering av skeendet i projekt, skapas 
bättre förutsättningar för att styra projekt i en önskad riktning och att lära sig inför framtida projekt 
och program.  

Stöd från allierade 

Om man inte kan få tillräcklig legitimitet för LUFF-ramen bland utvärderingsfältets centrala aktörer, 
förutom på en övergripande lärandenivå, kan det vara relevant att också vända sig till fältets mer 
perifera aktörer som delar den interaktiva forskningsgrunden. Strategin kan ses i det faktum att de 
institutionella entreprenörerna vänder sig till författare, vars kapitel utgår från en interaktiv 
forskningsgrund, där utvärderingens process också beskrivs som utvecklingsarbete och 
processtödjande aktiviteter. Åtta av fjorton kapitel tar en sådan utgångspunkt, och de institutionella 
entreprenörerna har således involverat skribenter från fältet med liknande utgångspunkter kring 
forskning och utvärdering som de själva. Flera av kapitlen refererar dessutom inte till någon 
utvärderingsforskning, vilket i teorin skulle kunna placera skribenterna utanför utvärderingsfältet. 

Något som möjliggör denna strategi är att utvärdering finns inom all samhällsvetenskap. Det finns 
heller inga formella gränser för vad som ska kallas utvärdering, och professionellt är den heller inte en 
skyddad titel. Detta gör att fältet är öppet för alla som vill utvärdera. Det är inte en fråga om LUFF är 
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mer eller mindre utvärdering, snarare är det ett sätt att säga att de institutionella entreprenörerna har 
mobiliserat stöd till LUFF-ramen från allierade med liknande forsknings- och utvärderingsnormer.   

LUFF som övertalning  

I den tredje strategin skapar de institutionella entreprenörerna nya legitimeringsgrunder och grupper 
för stöd. Avviker den institutionella förändringen väsentligt från befintliga eller tidigare tillväga-
gångssätt, får entreprenören agera preventivt för att utforma stöd för sina behov. I denna grupp kan 
legitimitetsskapandet närmast beskrivas som övertalning och frälsningslära (Suchman, 1995, s. 591). 
Entreprenören ska formulera nya verklighetsbilder och -förklaringar genom ramen som legitimerar 
behovet av den nya idén. Denna strategi återfinns tydligast i den färdiga antologin som riktar sig till 
läsaren.  

Två exempel som beskrevs ovan är LUFF som den femte generationens utvärdering och som 
anknytande till ett paradigmskifte i utvärderingsansatser de senaste åren. LUFF blir därmed den 
senaste, modernaste formen av utvärdering. Ett annat exempel är att visa på LUFF-ramens tekno-
logiska framgång genom goda exempel och erfarenheter (Suchman, 1995, s. 592). Ehneström och 
Molander (2009) visar exempelvis i antologin hur KK-stiftelsen förändrade sin syn på utvärdering och 
uppföljning till en syntes av lär- och kontrollstrategier. Utvärdering i utvecklingsprojekt kom att bli 
intressant för fler aktörer och man upplevde sig ha nytta av utvärderingen. Genom att använda fall 
utanför strukturfonderna generaliseras LUFF-ramens effektivitet till alla utvecklingsprojekt, något som 
ökar ramens trovärdighet då LUFF blir aktuell och rimlig för dennes egen empiriska verklighet, dvs 
dennes verksamhet eller utvärdering (jmf. popularization, Suchman, 1995, s. 592). Trovärdighet är 
viktigt för att ramen ska resonera, alltså vara effektiv i att mobilisera aktörer (Benford och Snow 
2000, s. 619ff). Förutom att den är (1) aktuell och rimlig har den också (2) skapare med hög legitimitet 
i form av de koopterade författarna ovan, liksom EU som görs till medskapare av LUFF:  

Från EU-kommissionen har man med anledning av den kritik som framförts mot utvärderingsarbetet 
under tidigare programperioder bestämt sig för att denna programperiod rekommendera en ny ansats 
när det gäller utvärdering, s.k. On-going evaluation eller följeforskning och processtödjande 
utvärdering (Brulin och Jansson, 2009, s. 41). 

En tredje (3) form av trovärdighet borde vara mer begränsad i LUFF-ramen: att ramen är logisk och fri 
från motsägelser. Å ena sidan kan lärande förstås som ett högt värderat ideal i det moderna 
västerländska samhället. Där fungerar det som övergripande målsättning för alla utvärderings-
inriktningar, som själva är ett resultat av en modern utvecklingstanke. Dahler-Larsen (2012b, s. 52f) 
menar att lärande som begrepp är oemotståndligt och ställer sig frågan om det överhuvudtaget kan 
finnas för mycket lärande och utveckling? Den som opponerar sig framstår snarast som att vara emot 
intelligens eller personligen inkapabel till lärande eller utveckling. I denna mening har lärande, som 
nämnt ovan, fungerat samlande som en koopteringsstrategi för olika utvärderingsriktningar. Som 
övertalning är LUFF-ramen på så sätt en positivt laddad vision, som knyter samman utvärdering, 
lärande, utveckling och förändring med fördelar för organisationen och dess medlemmar. Å andra 
sidan är det inte endast denna vardagliga betydelse av lärande som åsyftas i den interaktiva 
forskningen. En intervjuperson på utvecklingsföretaget pekar på många olika typer av lärande, i 
kontrast till en allmän tolkning om att man lär sig saker varje dag. Det beror på vad man lägger i 
begreppet menar denne. Lärandebegreppets vidd gör alltså LUFF-ramen inkluderande för hela 
utvärderingsfältet, samtidigt som ramens kärna – den interaktiva forskningen – riskerar att skilja sig 
mellan kapitel som behandlar lärandebegreppet mer allmänt eller från andra utgångspunkter. Det man 
vinner i legitimitet hos dominerande logiker och trovärdighet hos ramens skapare, förlorar man således 
i logisk konsistens för ramen som helhet.    
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En passerpunkt i temporär stabilitet 

Sammanfattningsvis har de institutionella entreprenörerna använt sig av flera strategier för att 
stabilisera passerpunkten. Genom att mobilisera författare från hela fältet erhålls en bredare legitimitet. 
Bland dessa finns koopterade författare, liksom allierade med liknande utgångspunkter som de externa 
aktörerna. Antologin som skrift visar också prov på olika övertalningsmekanismer som ska ge LUFF-
ramen trovärdighet. Den potentiella baksidan med denna breda mobiliseringsstrategi har också tagits 
upp. Det blir med olika perspektiv svårt att svara på vad LUFF är, och det gör ramen mindre 
övertygande. Att tydliggöra LUFF borde därför vara en förutsättning för att passerpunkten ska 
stabiliseras under någon längre period.  

Översättningsfrågan besvaras 

Översättningsfrågan, hur OGE översätts när den förflyttas från en EU-kontext till en svensk 
myndighetskontext, kan nu besvaras. Det är de institutionella entreprenörerna Tillväxverket, ESF-
rådet och externa aktörer, som utifrån departementnivåns inramning och motsättningar mellan 
styrningslogiker, utformar en utvärderingsidé med förankring i egna forsknings- och 
utvärderingsnormer. Genom att rikta sig till både allierade med liknande kunskapssyn som till ett 
bredare utvärderingsfält, ska stöd mobiliseras för en LUFF-ram som utgör den svenska obligatoriska 
passerpunkten. Passerpunktens stabilitet kan dock ifrågasättas då LUFF-ramen innehåller skilda 
synsätt på utvärdering och lärande.  

Diskussion 

Översättningens förklaringsvärde 

I det följande diskuteras översättningens förklaringsvärde för att förstå relationen styrning och 
utvärdering i fallet OGE. Fem resultat har visat sig vara betydelsefulla för LUFF:s utformning.  

1. Utvärderingsfältets gränser är oklara och svaga 

Utvärderingsfältet som ett fält under utveckling (Fligstein, 1997) har bidragit till att förstå hur LUFF 
har kunnat lanseras trots att inte alla antologiskribenter förhåller sig till utvärderingsforskning och 
trots att ansatsen har kopplingar till processtöd. Utvärderingsfältet verkar i detta fall vara öppet för nya 
begrepp och aktörer, och empirin har inte visat på offentligt högljudda ”institutionella försvarare” på 
utvärderingsfältet. Detta kan ha naturliga metodologiska orsaker som att de som varit med och översatt 
idén är de som har intervjuats. Ett fält under utveckling implicerar samtidigt att fältet någon gång 
kommer att mogna och stabiliseras kring en viss uppsättning utvärderingspraktiker, vilket verkar 
otroligt sett till områdets bredd. Frågan är därför om Scrivens (2003) transdisciplin är en mer träffande 
beskrivning av området som sådant. Som Shaw (2011, s. 325f) skriver, handlar utvärdering i ett ämne 
som socialt arbete om hur valet av metoder kan och bör kopplas till den speciella disciplinens syften 
med undersökningen. Då han ser forskning i socialt arbete som ett praktikområde, knyts utvärdering 
till praktikens resultat och hur den kan förbättras. Skillnader mellan utvärderingsinriktningar kan på så 
sätt både bottna i idéer kopplade till akademiska traditioner och i ett gemensamt utvärderingstänkande. 
En sådan hållning är fortsatt öppen för nya begrepp, samtidigt som den slår vakt om ämnets karaktär. 

2. Utvärderingsterminologi som retorisk strategi  

Då utvärdering behandlas i många discipliner och fältet har oklara och svaga gränser, har terminologi 
en viktig roll för att skilja utvärdering från utvärdering, och utvärdering från andra granskande 
aktiviteter (jmf. Patton, 2000). I översättningen har utvärderingsterminologi spelat en roll som retorisk 
strategi, alltså som övertalning för att legitimera utvärderingsidén och knyta den till både dominerande 
och mindre dominerande styrningslogiker (jmf. Suddaby och Greenwood, 2005, s. 41). Begreppet 
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följeforskning förmedlade en kunskapsbildande ambition riktad till högskolor och universitet där 
LUFF kunde blir forskning och kurser. Lärande är ett positivt laddat ord som är svårt att vara emot. I 
empirin neutraliserar lärandebegreppet utvärderingsbegreppet, som annars kan uppfattas som en 
kontrollerande, hotfull och ångestladdad praktik för den som blir utvärderad (Donaldson, Gooler och 
Scriven, 2002). För beställaren blir utvärderingen istället ett utvecklingsverktyg. Samtidigt har 
resultaten också visat hur termerna kan bli en belastning då Följeforskningen upprörde både forskare 
och icke-forskare. Termen var dock en viktig pusselbit i LUFF:s framväxt där institutionella entrepre-
nörer utnyttjade uppkomna motsägelser i utvärderingsterminologi för att förändra utvärderingens 
innebörd i den studerade kontexten. Sammantaget innebär det att utvärderingstermers symbolik och 
attraktivitet har haft betydelse för hur LUFF utformats. 

3. Skickliga institutionella entreprenörer på lämpliga positioner 

Då en förändrad utvärderingsinriktning bryter med mer dominerande styrningslogiker, måste stöd 
mobiliseras. Det kräver färdigheter för att kommunicera förändringen så att den resonerar med de man 
vill mobilisera (jmf. Battilana m.fl., 2009). På denna punkt har flera strategier belysts som 
institutionella entreprenörer använt i syfte att åstadkomma en förändrad utvärderingsinriktning. 
Sammantaget skapades en sorts ”kognitiv allians” utifrån lärandebegreppet i den svenska passer-
punkten. Strategierna underlättades av de institutionella entreprenörernas både centrala och perifera 
positioner i fältet, deras interorganisatoriska rörlighet och deras finansiella resurser. Sammantaget 
innebär det att de institutionella entreprenörernas strategier och positioner på fältet har haft betydelse 
för OGEs utformning i Sverige.   

4. Mobilisering med utvärderingsteoretiska konsekvenser  

Mobiliseringen medförde att utvärderingidén öppnades för flera utvärderingsperspektiv. Det 
resulterade i en instabil passerpunkt med utvärderingsteoretiska konsekvenser. Utvärderingsidén 
LUFF har som studieobjekt varit en bred och oprecis utvärderingsidé. LUFF som antologi har 
framställts som prövande, tentativ och ett sätt att utforska ett nytt begrepp tillsammans från olika 
perspektiv. Å ena sidan är det inte ett ovanligt resonemang i de samarbetande ansatsernas litteratur där 
utvärderingens design blir tydlig först i samverkan med intressenter och i utvärderingens kontext (jmf. 
Cousins, Whitmore och Shulha, 2013). Begreppet har dessutom utvecklats vidare genom nya skrifter 
under programperioden. Å andra sidan är det ett sätt att ta udden av kritik mot en oprecis utvärderings-
inriktning inom en sådan stor utvärderingsfinansiär som strukturfonderna. Av intresse för 
utvärderingens utformning är att den svenska passerpunktens instabilitet öppnar för ifrågasättanden 
och fortsatt översättning.  

5. Predikan öppnar för nationella utvärderingsvariationer 

Sedan tidigare fanns idéer om lärande i framför allt socialfonden. Följeforskning var bekant inom 
regionalfonden och det fanns en satsning på utvärdering under perioden 2007-2013 hos båda fonderna. 
Dessa nationella kännetecken har utgjort en bidragande förklaring till utvärderingens utformning i den 
svenska kontexten. Detta särskilt då både OGE som öppen vägledning, och departementens problem- 
och motiveringsinramning är informativa, ”predikande” styrmedel. Det har lämnat öppet för lägre 
nivåers aktörer och nationella variationer.  

Dessa fem resultat bidrar sammantaget till förståelsen för hur utvärdering utformas i en kontext. Det är 
ett analytiskt generaliseringsanspråk där resultaten visar att den teoretiska relationen mellan styrning 
och utvärdering med fördel kan kompletteras med ett aktörsperspektiv i form av översättning och 
institutionellt entreprenörskap för att bättre förstå utvärderingens utformning också i andra 
sammanhang.  
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Metodologiskt bidrag 

Boxenbaums (2006) modell har stått som utgångspunkt i och med explicita ramars interaktion med 
institutionella logiker. I relation till Johnsons (2003) politiska översättning finns likheter med bland 
annat problem- och lösningsbeskrivningar som begränsas av en institutionell kontext. Min 
analysmodell är på så sätt inte unik i sin ambition att analysera förändringen av problem och lösningar 
i politiska beslutsprocesser. Ett särdrag är att jag utnyttjar passerpunkter som koncentrerar analysen på 
dokument eller annat material med legitimitet hos berörda aktörer, och på processen som lett fram till 
denna legitimitet. Punkterna gör också att en översättningsprocess början och slut kan definieras 
empiriskt och analytiskt utifrån idéns stabilitet. En styrka med rambegreppet är dessutom att analysen 
riktas mot explicita problem och lösningar i aktörers argumentation. I offentliga politiska dokument är 
denna argumentation relativt lättillgänglig.  

De äldre översättningsreferensernas koppling till actor network theory (ANT, t.ex. Latour, 1987) 
ställer avslutningsvis frågan om analysmodellen kan utvecklas för en mer djupgående aktörsanalys. 
Genom att lyfta fram artefakter kan utvärderingsidéns perspektiv tas och studeras systematiskt utifrån 
förbindelser till aktörer som fås under resan mellan kontexter. Som artefakt har idén agens i meningen 
att den påverkar översättningsprocessens aktörer genom att vara lärande och följande (t.ex. Mattsson, 
2004; Ponnert och Svensson, 2011). Det ligger i linje med att se utvärdering som ett öppet och 
omtvistat begrepp som kan spegla många olika ambitioner hos sina uttolkare på sin resa mellan 
kontexter.  

Fortsatt översättning, fortsatt forskning 

Avslutningsvis diskuteras den nuvarande periodens utvärderingsinriktning i ljuset av textens resultat. I 
ett utkast för de svenska fonderna 2014-2020 talas det om Evidenssäkrad utvärdering för regional 

tillväxt och effektivare arbetsmarknader (ESF och Tillväxtverket, 2014). Idén inriktas mer på mål- och 
effektutvärdering utifrån kommissionens krav: 

The requirements for evaluation have also been strengthened for the future. When we (Europeiska 
kommissionen) examined the provisions on evaluation in the 2007-2013 and previous programming 
periods, we found that the role of evaluation was somewhat limited.  What was missing was evaluation of 
effectiveness and impact.  The focus was more on helping to improve the design and implementation of 
programmes (ESF och Tillväxtverket, 2014, s. 1). 

Det innebär en mer resultat- och effektinriktad utvärdering efter sju år av OGE. Frågan för svensk nivå 
är hur en sådan förändring har bemötts av de institutionella entreprenörerna. Många studier av 
institutionellt entreprenörskap stannar liksom denna text vid konstaterandet av framgångsrik institutio-
nell förändring studerat genom processbaserade enfallstudier (Battilana m.fl., 2009, s. 95). 
Ovanstående förändring inför perioden 2014-2020 kan tentativt ses som en motgång för LUFF som 
måste rätta sig efter kommissionens striktare riktlinjer. Det ger en möjlighet att studera hur 
institutionella entreprenörer har försvarat eller förlorat den institutionella förändringen de 
åstadkommit. Sådana exempel kan bredda förståelsen för vilka faktorer som korrelerar med 
framgångsrikt institutionellt entreprenörskap inom fältet utvärdering. Det kan ske komparativt i 
förhållande till textens undersökta entreprenörskap, eller i förhållande till en annan medlemsstat som 
också ändrat inriktning.  

En utgångspunkt för att studera ett sådant problem kan vara evidensbegreppet där tanken är att 
utvärdering ska vara ett objektivt och vetenskapligt beslutsunderlag om den bästa möjliga 
interventionen för ett visst socialt problem (jmf. Vedung, 2010). Det kräver helst kunskap och 
kapacitet för randomiserad kontrollerad effektutvärdering, vilket borde göra forskarsamhället till en 
viktig utförare i perioden 2014-2020. Här borde nya spänningar och motsättningar mellan logiker 
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uppstå, både internt i ett svenskt strukturfondssystem som har utvecklats efter tankar om lärande 
organisationer och praktikbaserad kunskap (LUFF), och externt mellan universitetsvärldens och den 
privata sektorns utvärderare.  

Böcker som publicerats efter antologin (Brulin och Svensson, 2011; Svensson, Brulin, Jansson och 
Sjöberg, 2013) kan här vara ett uttryck för att LUFF redan anpassats till denna nya utveckling. Den 
nya EU-vägledningen innehåller, förutom effektutvärdering, dessutom teoribaserad utvärdering, ett 
angreppssätt som liknar idén om projektlogik som kom att bli allt mer framträdande i LUFF-
diskussionen under programperioden (jmf. Tillväxtverket, 2010). Delar av den nya terminologin 
innebär därför ingen stor förändring (Sävenstrand m.fl., 2013, s. 57). 

Det verkar sammanfattningsvis som att utvärdering inom strukturfonderna kan vara ett fortsatt 
intressant område att studera utvärderingens utformning på. En forskningsfråga av mer generell art 
inom samma område, är att undersöka europeiseringsspåret i fråga om utvärdering och granskning 
som är relativt outforskat. Utvärdering blir en typ av europeiseringsprocess när utvärderingsriktlinjer 
påverkar nationell statsförvaltning såväl som utvärderingspraktik. En komparativ undersökning av hur 
EU:s utvärderingsidéer påverkar nationella utvärderingspraktiker och -kulturer kunde belysa den 
nationella kontextens betydelse för utvärderingens utformning. Ett sådant överstatligt perspektiv skulle 
komplettera och kunna kontrasteras mot den forskning som jämfört utvärderingskulturer och 
institutionaliseringen av utvärdering internationellt (jmf. Barbier och Hawkins, 2012; Furubo, Rist och 
Sandahl, 2002; Jacob, Speer och Furubo, 2015). Jämförelseobjekt kunde vara en medlemsstat utan 
tidigare utvärderingstradition och något av de nordiska välfärdsstaterna där utvärderingen har haft en 
relativt institutionaliserad roll. En lämplig tidpunkt för en sådan jämförelse kunde vara det 
ovanstående skiftet mellan två programperioder där förändrade riktlinjer kunde blotta såväl anpassning 
och motstånd i den nationella kontexten, som tidigare utvärderingstraditioners betydelse. Andra 
jämförelseobjekt kunde vara två nordiska medlemsstater där utfallet av samma implementerade 
utvärderingsriktlinjer kan belysa en eventuell nordisk utvärderingstradition som nyligen diskuterats 
(Forss och Rebien, 2014; Nielsen och Winther, 2014).  

Dessa forskningsfrågor representerar nya utmaningar för forskning kring relationen mellan styrning 
och utvärdering, och hur utvärderingsidéer översätts och utformas för en specifik kontext. 
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