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Abstract
Nordesjö, Kettil (2015). Relationen styrning och utvärdering: Hur en europeisk
utvärderingsidé översätts i Sverige, Linnaeus University Dissertation No 226/2015,
ISBN: 978-91-87925-67-2. Written in Swedish with a summary in English.
Evaluation is an institutionalized practice in the western public sector with several
applications and uses. At the same time, the effectiveness and use of evaluation is
seldom demonstrated. This evaluation paradox is due to the fact that evaluation is
constrained and shaped in relation to, among others, a political context. In this
dissertation, the political context is examined from the assumption that
governance shapes evaluation. The aim is to analyze the relationship between
governance and evaluation, by studying the translation (i.e. interpretation) of the
European Union evaluation approach ongoing evaluation in Sweden, in the
context of Cohesion policy 2007-2013, which in Sweden aims at reinforcing
competitiveness and employment. The relationship is examined through
documents and interviews on a European union and a Swedish level, and in the
translation process in between. With key concepts such as steering logics,
participatory evaluation and translation through framing, the formation of
evaluation in relation to governance has been mapped. This is particularly
interesting in Sweden where the approach puts forth ideals of learning and
interaction that seem to depart from ongoing evaluation.
Results show that governance cannot fully explain the shape of evaluation.
Instead, Swedish agencies and other implementing actors have promoted their
evaluation norms while at the same time fulfilling the Swedish ministries’ learning
frame. It is an actor perspective complementing the relationship between
governance and evaluation previously presented. The evaluation approach in
Sweden has been translated to a practical participatory evaluation approach within
a larger group of collaborative inquiry.
In conclusion, evaluation on both levels has functioned as a relatively uncritical supportive resource for decision making within predetermined boundaries,
more connected to the object of evaluation than to a larger governance context.
Evaluation in Sweden is being separated from questions of accountability, and
participation in evaluation is for goal fulfillment rather than for critical
examination of basic assumptions underpinning projects and programs. Results
made possible through the lens of translation show that the Swedish approach was
made possible by the vague borders of the field of evaluation, the rhetorical use of
evaluation terminology in translation, skilled institutional entrepreneurs using
legitimizing strategies, and the framing by the Commission and state ministries
that opens up for national variation.
Keywords: Evaluation, governance, translation, framing, steering logics, Cohesion
policy, European Union, institutional logics, participatory evaluation

FÖRORD
Under mina första år som utvärderare hade två nya begrepp spridit sig i den
svenska utvärderingsbranschen: lärande utvärdering och följeforskning. I en
självfinansierad utvärderingsverksamhet på Malmö högskola, där organisationens överlevnad berodde på en konstant tillströmning av uppdrag, var det
viktigt att förhålla sig till nya begrepp och riktlinjer. Särskilt som de i detta fall
kom från stora aktörer som EU:s social- och regionalfond, som finansierade
tusentals projekt runt om i Sverige inom arbetsmarknad och regional utveckling. Hade du som utvärderare i uppdrag att utvärdera ett projekt med
stöd från dessa fonder var det klokt att sätta dig in i terminologin.
Intressant med just dessa begrepp var att de lanserades med specialskriven
litteratur, och det fanns högskolekurser i ansatsen, som stöttades finansiellt
och informativt av svenska myndigheter med ansvar för fonderna. För att lära
sig mer om ansatsen och få formell kompetens började kollegor gå dessa
högskolekurser, där myndigheterna deltog som föreläsare. Inom några år gick
det att läsa om spetskompetens kring utvärderingsansatsen på större privata
utvärderingsaktörers hemsidor, som också riktade sig till verksamheter utanför
EU:s strukturfonder. Det hölls också seminarier på forskarkonferenser kring
ansatsen. Kort sagt var en ny utvärderingsansats på väg att etableras.
Mitt i denna utveckling antogs jag 2010 till forskarutbildningen i socialt
arbete vid Linnéuniversitetet. Efter att ha utvärderat socialt arbete,
utbildnings- och kulturverksamhet under flera år, ville jag istället studera
fenomenet utvärdering och dess kopplingar till samhälle och politik. Lärande
utvärdering och följeforskning visade sig snart vara en givande ingång.
Begreppen representerade för mig tendensen att utvärdering ska vara något
annat än den kontrollerande och hotfulla bilden av utvärdering. Istället
förmedlades löften om utveckling genom en utvärdering som skulle vara
lärande och följande, och till och med forskande. Det var också ett fall jag hade
relativt god insikt i som tidigare utvärderare, där jag en gång också hade provat
på rollen som en lärande utvärderare.
Under de nära fem år som har följt har jag utforskat detta fall. Mina
handledare Verner Denvall och Ove Karlsson Vestman ska ha stort tack för
sin tålmodiga och noggranna läsning av otaliga manus med otaliga teoretiska

ingångar. Under många handledningstillfällen på olika håll i Sverige har vi
återkommit till problemet om vad de studerade utvärderingsidéerna är ett
uttryck för, och jag är mycket glad över att ha haft sådana kreativa och
engagerade handledare att diskutera detta med.
Många är dem som jag diskuterat min avhandling med, och som gett mig
kommentarer under resans gång. Anders Hanberger ska ha ett särskilt tack för
de värdefulla kommentarer och förbättringsförslag om styrning och
utvärdering han gav mig på mitt slutseminarium. Det var också en förmån att
Evert Vedung var gästprofessor i Växjö en period, som aldrig var sen att
upplysa om nya utvärderingsrön. Tack också till Mairon Johansson, Jesper
Johansson, Thorbjörn Ahlgren och Gabriella Scaramuzzino som har
kommenterat mina texter på forskarutbildningens seminarier, och till Iver
Hornemann Møller, Ulla Melin Emilsson och Jan Petersson för användbara
kommentarer under resans gång och i dess slutskede.
Ett stort tack till hela doktorandgruppen på institutionen för socialt arbete
på Linnéuniversitetet! Ni är många, och sammanhanget har varit viktigt under
dessa pendlingstäta år, då jag tillbringat en stor del av min tid i Växjö i
doktorandkorridoren. Därmed vill jag också tacka kollegor från Skåne som
varit bollplank för utvärderingsfrågor både under och innan forskarutbildningen: Mattias Wikner, Joakim Tranquist, Josefin Aggestam, Mats
Fred, Karen Ask, Rebecka Forssell, Erik Eriksson och Sofia Rönnqvist.
Jag vill också tacka Helix på Linköpings universitet där jag fick möjlighet
att presentera ett centralt empirikapitel och få konstruktiva synpunkter på
mina beskrivningar av hur en utvärderingsidé utformas.
Bästa Josefin har gjort avhandlingens omslag och har dessutom levt med
mig och min avhandling. Det kunde inte gått utan dig. Mina föräldrar ska
också ha ett stort tack då de har språkgranskat avhandlingen. Om ni kan
mindre om relationen mellan styrning och utvärdering kan ni desto mer om
språket! Sist men inte minst vill jag tacka hotell Winter/Naessén och Hellström/Backman för sällskap och husrum under alla empiriresor, och alla
sorgenfria vänner som fått mig att leva också utanför avhandlingen. Tack!
Växjö 30 april 2015
Kettil Nordesjö
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AKTÖRER OCH
FÖRKORTNINGAR
Nedan presenteras ett antal förkortningar på aktörer som är återkommande i
texten. Informationen är bearbetad från aktörernas hemsidor.
Apel FoU (Apel) är ett forsknings- och utvecklingsföretag som arbetar för
att stödja näringslivets och samhällets aktörer i att lära, stärkas och växa.
Arbetslivsinstitutet (ALI) var fram till 2007 ett forskningsinstitut och
kunskapscentrum för arbetslivsfrågor.
Arbetsmarknadsdepartementet har budgetmässigt socialfonden (ESF)
under sig och skrev socialfondsprogrammet 2007-2013.
Ekonomistyrningsverket (ESV) är revisionsmyndighet åt social- och
regionalfonden och hanterar regionalfondsprogrammens uppföljning.
Europeiska kommissionen företräder hela EU:s intressen. Kommissionen
föreslår ny lagstiftning för Europaparlamentet och ministerrådet och ser till att
EU-länderna tillämpar EU-lagstiftningen på rätt sätt. Kommissionen har
generaldirektorat som ansvarar för olika politikområden.
Europeiska socialfonden (ESF) främjar sysselsättningen genom att
finansiera initiativ som hjälpa människor att utveckla sin kompetens och
förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden.
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har som mål att stärka
ekonomisk och social sammanhållning i den Europeiska unionen genom att
korrigera bristande balans mellan dess regioner.
Europeiska unionens råd, också kallat Ministerrådet, består av ministrar
från EU-länderna. Dess uppgift är bland annat att stifta EU-lagar, samordna
EU-ländernas övergripande ekonomiska politik och godkänna EU:s årliga
budget.
Generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DG Regio) är en
avdelning inom Europeiska kommissionen som ska stärka den ekonomiska,
sociala och geografiska sammanhållningen genom att minska skillnaderna i
utveckling mellan EU:s länder och regioner. DG Regio förvaltar bland andra

Europeiska regionala utvecklingsfonden som delfinansierar investeringar i alla
EU-länder, särskilt i regioner med lägst BNP per invånare.
Generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (DG
Employment) är en avdelning inom Europeiska kommissionen och har som
ett av flera uppdrag att skapa fler jobb via den europeiska sysselsättningsstrategin och Europeiska socialfonden (ESF).
Helix Vinn Excellence Centre (Helix) är ett flervetenskapligt forskningscenter vid Linköpings universitet som arbetar med arbetslivsfrågor utifrån ett
partnerskap mellan universitet, industri, offentlig sektor och arbetsmarknadsorganisationer.
KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka
Sveriges konkurrenskraft.
Näringsdepartementet har som ett av många ansvarsområden EU:s
sammanhållningspolitik och strukturfonder, bland dem Europeiska regionalfonden (ERUF).
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) är
förvaltande myndighet för Europeiska socialfonden (ESF) i Sverige och lyder
under Arbetsmarknadsdepartementet.
Statistiska centralbyrån (SCB) är en myndighet med ansvar för officiell
statistik och annan statlig statistik. Den hanterar uppföljningen i socialfondsprogrammet.
Tillväxtverket (TVV), fram till april 2009 Nutek, är en nationell
myndighet som hör till Näringsdepartementet. Tillväxtverket är förvaltande
myndighet för de åtta regionala strukturfondsprogrammen för regional
konkurrenskraft och sysselsättning.
Verket för innovationssystem (Vinnova) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Näringsdepartementet
Verket för näringslivsutveckling (Nutek) var en förvaltningsmyndighet
som skulle stärka näringslivets förutsättningar och främja regional tillväxt. Den
blev 2009 Tillväxtverket och Tillväxtanalys.
Visanu var ett samarbete mellan Invest in Sweden Agency (ISA), Nutek
och Vinnova. Syftet med samarbetet mellan de tre aktörerna var att utveckla
innovationssystem och kluster som näringspolitiska verktyg. Visanu fokuserade
på att skapa förståelse för frågor som rör ledarskap, förankring, mobilisering,
organisering och samhandling i regionala kluster och innovationssystem.

DEL I – ATT STUDERA
RELATIONEN MELLAN
STYRNING OCH UTVÄRDERING

1. INLEDNING
… jag kunde bli utskälld av folk som inte ville tala om följeforskning.
”Men det är ju inte jag som bestämt det här, det står ju här”… ”säger du
följeforskning en gång till så lämnar jag rummet”, det var den nivån
alltså. (IP 16)
Utvärdering kan väcka känslor. I citatet ovan beskriver en intervjuperson på en
svensk myndighet reaktioner när följeforskning presenterades som en ny
utvärderingsansats. Det är ett uttryck för motsättningar vid implementering av
nya organisatoriska begrepp, men också för en ständigt pågående kamp på ett
utvärderingsfält om vilken utvärdering som är relevant för ett visst socialt
problem. Nya sätt att utvärdera på uppstår inte ur tomma intet, utan skapas
bland annat från värden och ideologi hos förespråkare, eller från offentliga
verksamheters behov att svara upp mot den politiska styrningens krav. I den
här avhandlingen studeras hur en utvärderingsansats utformas av både
förespråkare och politisk styrning. Det sker mer konkret genom att studera
hur EU:s utvärderingsidé ongoing evaluation kom att översättas (ung.
omtolkas) i Sverige och lanseras som en ny ansats: lärande utvärdering genom
följeforskning.

1.1. Den betydelsefulla utvärderingen

Mycket talar för att utvärdering har kommit att få en alltmer självklar och
betydelsefull roll i samhället. Idag pågår utvärdering på alla områden och
nivåer i den offentliga sektorn till den grad att det talas om ett utvärderingseller granskningssamhälle. På överstatlig OECD- och EU-nivå initieras
utvärdering i form av jämförelser mellan länder. På nationell nivå inrättas allt
oftare myndigheter som enbart sysslar med utvärdering och tillsyn av enskilda
samhällssektorer. Det sociala arbetets praktik är i stor utsträckning förlagt till
kommunal nivå vilket har medfört en omfattande utvärderingsverksamhet.
Utvärderingsuppgiften är i praktiken lagstadgad genom undersökandet av
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”kvalitet” i exempelvis socialtjänstlagen och berör mot denna bakgrund
brukare, professionsgrupper och beslutsfattare (Lindgren, 2006, s. 440).
Hur har denna efterfrågan på utvärdering uppstått? I idén om det moderna
samhället ersätts traditioner, fördomar och religion med en rationalitet där en
ständig förbättring ska ske genom planering och problemlösning (jmf. DahlerLarsen, 2012b, s. 100f). I välfärdsstatliga reformer har utvärdering sedan
efterkrigstiden tillskrivits rollen som ett objektivt och rationellt verktyg i
efterhand för att få visshet om och legitimera sociala verksamheters resultat
och effekter. Rollen som ”sanningssägare” är fortsatt stark i dagens evidensrörelse, där utvärdering beskriver vilka interventioner som fungerar och inte
fungerar.
Utvärdering har med tiden fått ytterligare uppgifter och användningsområden. Den är ett underlag för att ta beslut i en verksamhet och för att
utkräva ansvar. Den är något som ger legitimitet för att bevara eller avsluta ett
projekt eller en insats och något som ger medborgare kunskap om kvalitet och
resultat. Den är också något som främjar verksamheters transparens samt
individuellt och organisatoriskt lärande (Krogstrup, 2006, s. 55ff). Vidare har
demokratisk dialog och empowerment blivit aktuella syften inte minst i sociala
verksamheter, där brukar- och intressentperspektiv framhålls (Karlsson, 2003).
Att utvärdering är efterfrågad och fått många uppgifter har med tiden gjort
att den tas för given i västvärldens offentliga sektor (Dahler-Larsen, 1998).
Utvärderingen är som ett resultat av detta också en ritual för att visa
handlingskraft inför utomstående aktörer, och att utvärdera innebär att
organisationen beter sig som en modern organisation (Krogstrup och DahlerLarsen, 2000). När allt mer utvärdering och granskning sker, har forskning
uppmärksammat utvärderingens roll för organiseringen av samhälle, arbetsliv
och privatliv. Forskare har karaktäriserat tillståndet som ett granskningssamhälle (Power, 1999), utvärderingssamhälle (Dahler-Larsen, 2012b),
utvärdering som megatrend (Vedung, 1999) eller som ett utvärderingsmonster
som kräver mer resurser för varje dag (Dahler-Larsen, 1998; Lindgren, 2006).
När allt i vår närhet mäts, följs upp och värderas, utformas verksamheter och
praktiker i syfte att vara utvärderingsbara och inte främst ändamålsenliga för
ett visst socialt problem. Utvärdering formar därmed det sammanhang den
sker i genom konstituerande effekter (Dahler-Larsen, 2012a; Thiel och
Leeuw, 2002). Den betydelsefulla utvärderingen, värderandets process eller
produkten av denna process (jmf. Scriven, 1991, s. 1), är sammantaget både
formbar och formar sitt sammanhang.

1.2. En relation mellan styrning och utvärdering

Samtidigt som utvärderingsaktiviteten har ökat och kontinuerligt tilldelas
resurser, är det svårt att påvisa utvärderingens effektivitet. Det är motsägelsefullt, eftersom utvärdering ofta beskrivs som en tekniskt mätande aktivitet för
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att objektivt kontrollera och effektivisera den offentliga sektorn. En sådan
teknisk rationell syn på utvärdering tenderar dock att bortse från att
utvärdering är villkorad och utformad i förhållande till sin sociala och
organisatoriska kontext (Dahler-Larsen, 2012b, 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, där politiska,
kulturella och organisatoriska faktorer beaktas. Denna utformning är ämnet
för denna avhandling, där en utvärderingsansats utformad på EU-nivå
(ongoing evaluation) förflyttas och utformas i en svensk kontext (till lärande
utvärdering genom följeforskning). Denna förflyttning och utformning studeras
genom intervjuer och dokument på EU-nivå och svensk nivå.
I amerikansk utvärderingslitteratur lyfts gärna den enskilde forskarens
innovationsförmåga fram som den viktigaste faktorn för utvärderingens
utformning (t.ex. Alkin, 2013). Det finns också beskrivningar av hur
utvärdering är utformad under historiska generationer (Guba och Lincoln,
1989) eller böljor (Vedung, 2010) i symbios med samhällsvetenskap och
politik. I Sverige har utvärdering återspeglat och utformats i en skandinavisk
välfärdsstatskontext, ofta som en efterhandsbedömning i offentlig verksamhet
som ska spela en roll i praktiska beslutssituationer (jmf. Hansen, 2013, s. 49;
Vedung, 2009, s. 22). Det är på så sätt staten och det offentligas behov som
ställer krav på utvärderingen. Det lyfter fram utvärderingens koppling till en
stat som i olika tider har använt exempelvis befolkningsstatistik som verktyg
att få översikt och kontroll över befolkningen (jmf. Johannisson, 1988).
När utvärdering sker i en offentligt finansierad verksamhet blir den en
politisk aktivitet med politiska implikationer. Dels kan utvärdering vara en del
av politiska beslutsprocesser där den bidrar med information i olika situationer
(utvärdering i politik). Dels kan politik vara en aspekt av förhållandet mellan
involverade aktörer som deltar i utvärderingsprocessen. Då beslut tas kring
metodval och frågeformuleringar uppmärksammas olika delar av en utvärderad
verksamhet som gör att samhälleliga resurser kan fördelas olika (politik i
utvärdering) (Karlsson Vestman och Conner, 2006).
Utvärdering har ofta saknat en tydlig politisk kontext. Det har gjort att
dess politiska och samhälleliga koppling inte har varit lika diskuterad som
frågan om utvärderingens 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, 2005b; Weiss, 1973), men samtidigt är den empiriska sidan av
denna relation mindre belyst. Den studeras och behandlas i denna avhandling
som en relation mellan styrning och utvärdering i offentlig verksamhet.
Relationen innebär att utvärdering utformas för den politiska styrning som
finns i en kontext. I de följande fyra avsnitten utvecklas denna relation i fyra
teman som leder fram till avhandlingens syfte och frågeställningar.
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1.1.1. Utvärdering allt mer integrerad i styrningen

En viktig motor för den ökade utvärderingaktiviteten sedan 1980-talet är New
Public Management (NPM). Där förordas i korthet marknadsprinciper i
organisering och förvaltning av den offentliga sektorn genom ideal som målformulering, mätbarhet, decentralisering, effektivitet, konkurrensutsättning,
privatisering och avreglering (jmf. Hood, 1991; Van der Meer, 2007). Då
ansvar för politikens genomförande decentraliseras från staten och ges till lägre
nivåer inom ramen för satta mål, krävs upprepade kontroller för att försäkra sig
om att politikens mål uppnås. En första utgångspunkt är att utvärdering tycks
ha blivit allt mer integrerad i den offentliga sektorns styrning. Styrning har
traditionellt återspeglat processen från formulering av policy till implementering
och resultat, medan utvärdering har representerat den omvända processen från
resultat som bedöms mot de mål som policyn angett (se figur 1). Politiker
formulerar politik, professionella implementerar och utvärderare utvärderar i
efterhand. Utvärdering får här en viktig demokratisk funktion. Förverkligas
inte beslut eller genomförs på fel sätt, uppstår en legitimitetskris för det
politiska systemet (jmf. Rothstein, 2005, s. 215).
Figur 1. Separerad och integrerad utvärdering
Separerad utvärdering i efterhand
Styrning
Formulering  Implementering  Resultat
Integrerad utvärdering under tiden

Men när utvärdering integreras i styrningen blir den inte längre ett
expertutlåtande i efterhand, utan resan till resultat och effekt kombineras med
en utvärdering som följer implementeringen för att möjliggöra löpande
korrigeringar. Utvärderingen medverkar på så sätt vid utformningen av en
insats, och gränsen mellan styrning och utvärdering blir allt otydligare. Kort
sagt har utvärderaren gått ”uppströms” i styrningen. Där ska utvärderingar
främst tjäna politikers behov, och utvärderingens funktion blir i hög grad
styrande (Hanberger, 2003, s. 2). Den har gått från att vara en sanningssökare
till att bli ett styrmedel (Rombach och Sahlin, 1995) 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).
Utvärderingens alltmer betydelsefulla roll i styrningen väcker frågan om
vilken utvärderingens funktion kan vara. Den separerade och distanserade
efterhandsbedömningen har till stor del representerat en oberoende och
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kritiskt granskande utvärdering i kontrollerande och ansvarsutkrävande syfte.
Den har utmanats av en integrerad utvärdering som istället är en stödjande
insats för att främja lärande och utveckling.

1.1.2. Styrning och utvärdering påverkar varandra

Att utvärdering har blivit allt mer integrerad i den offentliga sektorns styrning
gör det relevant att teoretiskt koppla samman begreppen styrning och
utvärdering. En andra utgångspunkt är att det i all politisk styrning behövs
någon sorts återkoppling av kunskap. Olika typer av styrning efterfrågar enligt
denna logik 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. Utvärderingen stöttar och ”matchar” sin styrning (jmf.
Hansen, 2003, s. 51). Det är enligt Hertting och Vedung (2009, s. 22) en
relevant koppling då utvärderingens relevans och användning borde öka om
det i utvärderingen tas fasta på interventionens inneboende styrningsidé.
Kopplingen är också demokratiskt relevant, då utvärderingen via styrningen
förankras i den demokratiska styrningsprocessen.
Det omvända förhållandet är också möjligt. Utvärderingens idé kan
bestämma hur styrningen ska fungera (Hanberger, 2013). Det kan gälla att
utväderingen är integrerad på så sätt att genomförandet av ett projekt
förändras genom återkoppling av utvärderingsresultat. Men som nämnts kan
också verksamheter utformas för att vara utvärderingsbara, vilket är påtagligt
bland annat i den projektifieringstrend som återfinns bland sociala
verksamheter där kontinuerliga sociala problem allt oftare ges temporära
projektlösningar (jmf. Abrahamsson och Agevall, 2009). Det finns således en
ömsesidig relation mellan utvärdering och styrning.

1.1.3. Förändrade styrformer…

En tredje utgångspunkt för att studera relationen mellan styrning och
utvärdering är att förändrade styrformer ställer krav på nya sätt att utvärdera.
Utvecklingen från government till governance är samtida och överlappande med
NPM (Pierre och Peters, 2000; Pollitt och Bouckaert, 2011). Uttrycket 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. Skiftet har sin grund i övergripande förändringar av social,
ekonomisk, politisk och teknologisk natur. Exempelvis har samhällsproblem
formulerats som mer komplexa och mer resurskrävande, vi har fått större och
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mer specialiserade byråkratier, tempot i beslutsfattandet har ökat, det har skett
en ökad efterfrågan på expertis av olika slag, utbyten över nationsgränser har
intensifierats och vi ser en explosionsartad utveckling av informations- och
kommunikationsteknologier (Jacobsson och Sundström, 2006, s. 20). De nya
decentraliserade styrformerna kan uppstå snabbt och flexibelt för att svara mot
en viss problemställning, där ömsesidigt beroende aktörer involveras. Policys
blir i governance ett utfall av frekvent och ibland informell handling och
förhandling inom policynätverk, snarare än en auktoritativ, hierarkisk och
inomstatlig process (Sundström och Pierre, 2009). Styrformerna karaktäriseras
samtidigt av informalitet och har kritiserats för minskad parlamentarisk insyn
då icke-offentliga aktörer kan ingå och ansvarsutkrävande fördunklas
(Sørensen och Torfing, 2007b).
Decentraliserade styrformer är särskilt relevanta för insatser som syftar till
social förändring. Samhällsproblem kan förstås som sociala eller ”vilda” då de
är påverkade av sociala, historiska och kulturella omständigheter som
dessutom kan förändras under insatsens gång (Krogstrup, 2006, s. 26f).
Problemen har moraliska och etiska aspekter och inte en bästa lösning, som
istället kan behöva utformas i nätverk utifrån flera kompetenser och
ansvarsområden (jmf. wicked problems, Koppenjan och Klijn, 2004, s. 6f).
Forskning om människobehandlande organisationer (Hasenfeld, 2010)
betonar hur den offentliga sektorns politiska och motsägelsefulla omgivning
styr och begränsar verksamheter och den enskilda socialarbetarens handlingsutrymme. Ett dilemma för socialarbetaren är att utforma insatser lokalt och ta
beslut för unika fall där tilliten i relation till brukaren är en central
utgångspunkt, samtidigt som organisationens och omgivningens styrning ska
hanteras. Då insatserna ska anpassas till en unik situation som intervenerar i
brukarens livssituation, blir de svåra att detaljreglera från högre nivåer
(Krogstrup, 2006; jmf. Rothstein, 2010). Utformningen av insatser överlåts
därför inte sällan till ”frontlinjebyråkrater” som har den närmaste kontakten
med brukaren (Lipsky, 2010).
Samtidigt är skiftet till governance, med sin frånvaro av centralt beslutade
regler, en förenkling då staten inte har spelat ut sin roll. Den är fortfarande
den viktigaste aktören och kan styra de till synes självorganiserande nätverken
genom vad forskare har benämnt som meta-governance (Sørensen och Löfgren,
2007; Sørensen och Torfing, 2007b), extern nätverksstyrning (Hertting och
Vedung, 2009) eller network management (Klijn, Steijn och Edelenbos, 2010).
Där governance innebär att deltagande i politikens utformning och genomförande går nedåt i hierarkin, samt i sidled till alla berörda aktörer, sker
samtidigt en rörelse uppåt genom globalisering och europeisering. Överstatliga
nivåer som EU, OECD, Världsbanken och IMF är motorer för spridningen
av självreglerande styrmedel som avtal, jämförelser och rankingar i brist på
hierarkiskt tvingande styrmedel (jmf. Djelic och Sahlin, 2006). EU beskrivs
dessutom ofta som ett flernivåsystem, där interagerande överstatliga, nationella
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och regionala nivåer involverar aktörer från offentlig, ideell och privat sektor,
så kallad flernivåstyrning (Bache och Flinders, 2004).
Vår uppfattning om styrning har alltså förändrats från att se styrning som
hierarkisk med direkt påverkande styrmedel (morot och piska) till en styrning
som är mer horisontell, dynamisk och interaktiv. Styrning handlar nu också
om indirekt påverkan som att sätta ramar för handling och att deltagande och
facilitering av nätverk tillsammans med andra aktörer (predikan) (jmf.
Bemelmans-Videc, Rist och Vedung, 2003). Det är en utveckling från det
moderna samhällets byråkrati och krav på förutsägbarhet till vad DahlerLarsen (2012b) kallar den reflexiva moderniteten där planering ses som statisk
och där ovisshet är ständigt närvarande.

1.1.4. … ger förändrad utvärdering

Den decentraliserade styrningen har flera implikationer för utvärdering och
behovet av granskningsformer växer, när nya decentraliserade styrformer
introduceras (jmf. Hanberger, 2009, s. 6f). 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). En annan implikation
är att utvärdering nu ska bidra till bedömningar och säkrare beslut av
komplexa problem och utvärderingsobjekt (Forss, Marra och Schwartz, 2011).
Av särskilt intresse i avhandlingen är samarbetande utvärdering som
aktualiseras då allt fler intressenter involveras såväl under insatsens
genomförande som efter att den avslutats. Där utformas och genomförs
utvärderingen tillsammans med berörda för att göra utvärderingen relevant och
användbar (Cousins och Whitmore, 1998). Samarbete möjliggör också mer
kritiska utvärderingssyften, då beaktandet av intressenters behov kan förhindra
att utvärderingen passivt och implicit anpassar sig till dominerande
maktförhållanden (Taylor och Balloch, 2005a).
Förutom att hantera fler intressenter kan samarbetande utvärdering ge
åtkomst till tyst och erfarenhetsbaserad kunskap i lokalt utformade interventioner för ”vilda” problem. Kunskap om utvärderingsobjekt som inte går att
explicitgöra och standardisera kan vara svår för en extern och distanserad
utvärderare att få tillgång till, och inträngande belysa. Utvärderingsverkstäder
är ett exempel på en intern utvärderingsform där socialarbetare utvärderar sina
egna verksamheter parallellt med handledningstillfällen och utbildning i
grupp. Det handlar om att bygga utvärderingskompetens genom praktiskt
utvärderande, där professionella uppmuntras i riktning mot oberoende och
individuellt ansvar (Karlsson, Beijer, Eriksson och Leissner, 2008). BIKVA är
ett annat exempel där istället brukares uppfattningar och erfarenheter tas som
utgångspunkt för förändring av verksamhets utformning och mål (Krogstrup,
1997). Dessa två exempel kan ses som ett sätt att underifrån bemöta den
förändrade styrningens krav på utvärderingskompetens, brukarinflytande och
praktikbaserad utvärdering. Sociala verksamheter förväntas idag arbeta
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förbättringsinriktat med intern kvalitetssäkring och evidensbaserad praktik
(EBP) som i sin idealtyp ska utgå från forskares, praktikers och brukares
kunskap (jmf. Bergmark, Bergmark och Lundström, 2011; Karlsson m.fl.,
2008). Lindgren (2015, s. 288) skriver dock att det är oklart om granskning
som utvärdering, tillsyn och uppföljning bidrar till att utveckla välfärdstjänster,
då den empiriska forskningen är begränsad och pekar i olika riktningar.
Praktikbaserad kunskap och fler intressenter i informella nätverk skapar
samtidigt krav på insyn och transparens i styrningen där utvärderingens roll på
dagens offentliga arena har diskuterats (Boyle, Breul och Dahler-Larsen,
2008). På EU-nivå har slutligen ett förnyat intresse för demokratisk
utvärdering uppstått som svar på styrningens förändrade krav liksom EU:s
demokratiska underskott (EES, 2013). Sammantaget finns flera samtida
utvärderingstendenser som kan kopplas till en förändrad styrning.

1.1.5. Problemet om relationen mellan styrning och utvärdering

Kopplingen till styrning gör att vi kan se hur utvärdering bidrar till och
fungerar i relation till politiska beslutsprocesser på flera nivåer och på flera
platser i styrningsprocessen (jmf. Taylor och Balloch, 2005a). Problembeskrivningen har visat att utvärdering har blivit allt mer integrerad i styrning av
offentlig verksamhet, att varje styrning behöver någon form av återkoppling,
att det finns en ömsesidig påverkan mellan styrning och utvärdering, samt att
förändrade styrformer resulterar i förändrade utvärderingsformer. Den allt mer
mångfacetterade relationen mellan styrning och utvärdering med fler aktörer
med mer decentraliserat ansvar, gör att utvärderingen får nya roller. Detta
motiverar en empirisk studie av hur utvärdering idag är utformad efter
styrning. I detta ligger att förstå vilken roll nya utvärderingsansatser har i
relation till denna styrning och hur de kan förstås i förhållande till det övriga
utvärderingsfältet. Ett sätt att undersöka detta problem är att studera ett fall
där en utvärderingsansats utformad på en övernationell nivå förflyttas och
översätts i relation till den nationella nivåns styrning. Förflyttningen och
översättningen av utvärderingsansatsen ongoing evalaution till lärande
utvärdering genom följeforskning är ett sådant fall.

1.3. Syfte och frågeställningar

Avhandlingens syfte är att analysera relationen mellan styrning och
utvärdering. Det sker genom att beskriva och analysera EU:s utvärderingsidé
ongoing evaluation och hur den översätts till en svensk myndighetskontext.
Avsikten är därmed att få djupare förståelse för utvärderingens utformning och
roll i den offentliga sektorns styrformer. Tre frågeställningar har formulerats.
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Styrningsfrågan
Hur har ongoing evaluation och lärande utvärdering genom följeforskning
utformats efter styrning på EU- respektive svensk nivå?
Utvärderingsfrågan
Hur kan den i Sverige utformade utvärderingsansatsen lärande utvärdering
genom följeforskning förstås i förhållande till andra utvärderingsansatser?
Översättningsfrågan
Hur översätts ongoing evaluation när den förflyttas från en EU-kontext till en
svensk myndighetskontext?
Frågeställningarna representerar tre sidor av kunskapsobjektet relationen
mellan styrning och utvärdering. Som studieobjekt för att undersöka denna
relation tjänar fallet ongoing evaluation som beskrivs nedan. Styrningsfrågan
kan ses som en undersökning av antagandet att utvärdering utformas efter
styrning. Utvärderingsfrågan blir ett sätt att närmare granska den svenska
ansatsens relation till utvärderingsfältet. Genom översättningsfrågan
undersöks slutligen utformningsprocessen mellan två kontexter där aktörers
handlingar lyfts fram jämte styrning. Utvärderingsidén studeras inte som
praktik i Sverige, utan hur den utformas i text och tal på sin resa mellan
Europeiska kommissionen och de svenska aktörer som fick ansvar för dess
utformning. Begreppet styrning är ett paraplybegrepp för statens strävan att
mera varaktigt utöva inflytande över hur offentliga åtaganden ska organiseras
och politiska intentioner implementeras (jmf. Hertting och Vedung, 2009;
Lindensjö och Lundgren, 2000). Det preciseras i kapitel två i form av de
idealtypiska styrningslogikerna regelstyrning, mål- och resultatstyrning samt
extern nätverksstyrning. Utöver styrning och utvärdering är översättning
avhandlingens tredje centrala begrepp och övergripande metodologi.

1.4. Översättning för att studera aktörers handlingar

Översättning innebär spridning och omtolkning av idéer i en ny kontext, och
uppmärksammar aktörers roll i utformning av utvärdering.1 Översättning har
hög aktualitet i governance. En överstatlig nivå som EU styr inte sällan
medlemsstater och regioner genom öppna rekommendationer och
vägledningar. Men från EU-nivån varken kan eller vill man styra hierarkiskt
och detaljerat, då det ansetts ineffektivt och skadar den demokratiska legitimiteten. Exempelvis ska beslut tas på så låg hierarkisk nivå som möjligt
Termen översättning ska i avhandlingen inte förväxlas med språklig översättning. Det engelska
begreppet translation ger egentligen en bättre vägledning med sin inriktning mot överföring och
omtolkning.

1
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(subsidiaritetsprincipen). Det gäller därför att lämna över idén som ska
implementeras, men vara medveten om att den därmed kan komma att
förändras. Det är ett flernivåproblem som uppmärksammats i bland annat
europeiseringslitteraturen som intresserat sig för hur EU-medlemskap
påverkar medlemsstaters offentliga institutioner (Featherstone och Radaelli,
2003; Saurugger och Radaelli, 2008).
Översättning gör det möjligt att betrakta utvärderingsansatsen ongoing
evaluation som en idé, en relativt beständig tankekonstruktion om vad
utvärdering är och borde vara under resan mellan två kontexter. 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 (Latour, 1986). Deras intressen,
övertygelser och förhandlingar sätts därmed i centrum. Avhandlingen anknyter
på så sätt till de organisationsteoretiska översättningsstudier som gjorts inom
svensk offentlig sektor, bland annat det sociala arbetets område, i syfte att
undersöka resande idéers omtolkning för svenska förhållanden (Erlingsdóttir,
1999; Johansson, 2011; Johnson, 2003; Linde, 2010). Inom detta område är
verksamheter särskilt beroende av politikens och omvärldens normer och
värderingar för att få fortsatt legitimitet (Hasenfeld, 1983). En resande
utvärderingsidés attraktivitet måste därför förstås utifrån hur den kan passas in
i ett mottagande kulturellt och institutionellt system.
Sammanfattningsvis vill jag genom översättning lyfta fram aktörers
kontextuellt villkorade drivkrafter i utformningen av utvärdering. Då nya
styrformer innehåller allt fler aktörer, blir översättning en kompletterande
förklaring till utvärderingens utformning på svensk nivå.

1.5. Fallet ongoing evaluation

För att besvara frågeställningarna studeras ett fall där aktörer i en gemensam
styrningskedja men i olika kontexter, säger sig använda samma utvärderingsidé. I avhandlingen är detta fall utvärderingsansatsen ongoing evaluation som
implementeras i Sverige. Genom att granska när idén ongoing evaluation
kommer till en ny kontext är det möjligt att studera hur den utformas efter den
nya kontextens styrning och av dess aktörer.
Ongoing evaluation 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). Ongoing evaluation utformades i Sverige som lärande utvärdering
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genom följeforskning och lanserades som en nyhet för de svenska program och
projekt som skulle förverkliga politiken.
Båda utvärderingsansatserna presenterades i respektive kontext som nära
knutna till program och projekt där de skulle bidra till förbättrad styrning. Det
har gjort fallet lämpligt för styrningsfrågan, hur ongoing evaluation och lärande
utvärdering genom följeforskning har utformats efter styrning på EU- respektive
svensk nivå. Sammanhållningspolitiken är dessutom en policy som historiskt
varit föremål för forskning då dess styrning präglats av många deltagande
intressenter på flera nivåer (t.ex. multi level governance, Bache och Flinders,
2004; Hooghe, 1996).
Förvånande med den svenska utvärderingsansatsen var dock att den skilde
sig från samtida utvärderingstrender. 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. Samtidigt var inte
gränsdragningarna solklara, och jag tog som utvärderare under denna period,
själv del av den diskussion som uppstod i utvärderingssamhället, om vad den
påstått nya utvärderingsansatsen innebar. Genom utvärderingsfrågan granskas
hur den svenska ansatsen kan förstås i förhållande till styrning och andra
ansatser. Det är också av intresse att förstå vad som hänt i översättningen
mellan två kontexter, då ett relativt omfattande implementeringsarbete har ägt
rum. Myndigheterna Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet spred tillsammans
med ett universitetscenter och ett utvecklingsföretag de nya utvärderingstankarna till utvärderare genom högskolekurser och kurslitteratur. Fallet ger på
så sätt insyn i utvärderingens utformningsprocess, där påverkan från både
styrning och från deltagande aktörer är möjliga att studera (översättningsfrågan).
Relevant för avhandlingens tre frågeställningar är att sammanhållningspolitikens konkreta projektinsatser handlar om socioekonomisk utveckling, där
komplexa och ofta svårmätta samhällsproblem som tidigare nämnda vilda
problem, står i centrum. Många intressenter samverkar i projekt och program
för att förverkliga politiken, som blir ett exempel på nya styrformer, där
relationen till utvärdering kan studeras. 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). Insatser i det senare kan vara samverkansprojekt som underlättar för
unga, personer med utländsk bakgrund och personer som är eller har varit
långtidssjukskrivna att etablera sig på arbetsmarknaden. Aktörer kan vara
arbetsförmedlingen, kommuners socialtjänst och sociala aktörer. Insatser inom
regionalfonden har en tydligare näringslivskoppling och kan riktas mot

19

främjandet av insatser som underlättar nyföretagande eller internationellt
kunskapsutbyte och samarbete mellan universitet, högskolor och näringsliv.
Fallet beskrivs närmare i kapitel tre.

1.6. Kunskapsbidrag

Avhandlingen vill ge ett empiriskt kunskapsbidrag till hur utvärdering
utformas i olika styrningskontexter. Där relationen mellan styrning och
utvärdering har studerats teoretiskt, finns empiriska exempel inom svensk
storstadspolitik (Hertting och Vedung, 2009) och inom EU:s sammanhållningspolitik (Armstrong och Wells, 2006; Eser och Nussmueller, 2006;
Gore och Wells, 2009; Jakoby, 2006), men inga för programperioden 20072013. Det empiriska bidraget gäller dels utformningen av utvärdering på
respektive nivå, men också mellan nivåer, där översättning som processbaserad
metodologi kan belysa hur utvärdering påverkas och utformas när den förflyttas. Översättning 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) eller för europeiseringsprocesser (t.ex. Mörth, 2003). Att förstå
översättning av utvärdering belyser skilda metodologier mellan nationer och
nivåer som har visat sig orsaka skilda uppfattningar om ett och samma sociala
problem (jmf. Fitzpatrick och Christian, 2006).
Det empiriska kunskapsbidraget berör också en diskussion inom socialt
arbete, som vanligtvis domineras av evidensfrågan. Evidens kan i ett
styrningsperspektiv bland annat förstås som hierarkisk toppstyrning genom
riktlinjer om de mest effektiva sociala interventionerna, vars verkningsgrad
utvärderas genom kvantitativa experimentstudier (jmf. riktlinjemodell,
Bergmark m.fl., 2011). Utvärderingsidéer i denna avhandling knyter oftare an
till lärande, processer, gemensam kunskapsbildning och samarbete mellan
utvärderare och utvärderad verksamhet. Det aktualiserar en diskussion om
samarbetande utvärdering genom dialog, brukarinflytande eller empowerment,
där verksamheter också styrs underifrån utifrån deltagarnas utgångspunkter.
Relevansen är stor för utvärdering av socialt arbete, där praktikbaserad fronesisk
kunskap lyfts fram som ett alternativ till evidens (Petersén och Olsson, 2014;
jmf. Schwandt, 2001). Avhandlingen bidrar således till kunskapen om deltagande och praktiknära utvärderingsansatser och till hur de kan förstås i förhållande till styrning.
Avslutningsvis är min avsikt att ge ett metodologiskt bidrag till hur
översättning av utvärderingsidéer kan studeras i politik och förvaltning innan
en utvärderingspraktik har realiserats. Genom att se idéer som inramade kan
aktörers argumentation kring problem, lösningar och motiveringar följas i en
översättningsprocess och kopplas till styrningens kontext (jmf. Boxenbaum,
2006).
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1.7. Disposition och läshänvisning

Avhandlingen har tre delar: en inledande, en empirisk och en analytisk. I den
inledande delen (del I) finns tre kapitel. I det första har jag presenterat
avhandlingens problem, syfte och frågor, liksom tidigare forskning. I kapitel
två fördjupas den tidigare forskningen och centrala teoretiska begrepp
behandlas. Huvudbegreppen styrning, utvärdering och översättning definieras
och utvecklas till analytiska verktyg. Kapitlet avslutas med en analysmodell
som kopplas till frågeställningarna. Det tredje kapitlet behandlar avhandlingens fall, metod och material. Där ges en inblick i fallet ongoing evaluation
och där beskrivs det intervju- och dokumentmaterial som utgör empiri, liksom
de datainsamlings- och analysmetoder som använts.
I avhandlingens empiriska del (del II) beskrivs resultaten i tre kapitel. I
kapitel fyra behandlas styrning och utvärdering på EU-nivå. Där beskrivs hur
den utvärderingsidé som senare kom att resa till Sverige växte fram, och hur
styrningen organiseras. I kapitel fem tas steget till den svenska nivån. Där
beskrivs hur den kontext ser ut som utvärderingsidén kom att landa i, liksom
de utvärderingsidéer som fanns där då. I detta ligger också att beskriva den
utvärderingsidé som blev slutresultatet på svensk nationell nivå. Kapitlet blir
en upptakt för det sjätte kapitlet där översättningen av utvärderingsidén mellan
EU-nivå och svensk nationell nivå beskrivs. Avhandlingens andra del avslutas
med en sammanfattning av de empiriska resultat som redovisats.
Den avslutande analytiska delen (del III) innehåller fyra kapitel. De tre
första behandlar varsin frågeställning där empirin analyseras. I kapitel sju
behandlas styrningsfrågan, hur ongoing evaluation och lärande utvärdering
genom följeforskning har utformats efter styrning på EU- respektive svensk nivå.
I kapitel åtta undersöks översättningsfrågan, hur ongoing evaluation översätts
när den förflyttas från en EU-kontext till en svensk myndighetskontext. I
kapitel nio behandlas utvärderingsfrågan, hur den i Sverige utformade
utvärderingsidén lärande utvärdering genom följeforskning kan förstås i
förhållande till andra utvärderingsidéer. Det avslutande tionde kapitlet samlar
upp frågeställningarna och diskuterar avhandlingens resultat och kunskapsbidrag. Fortsatt forskning föreslås och en epilog kring utvärderingsidéns fortsatta översättning ges.
Då resultaten i den andra delen beskrivs relativt utförligt, rekommenderas
den läsare som snabbare vill sätta sig in i studiens resultat att läsa sammanfattningarna till respektive kapitel, liksom till avhandlingens del II.
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2. CENTRALA TEORETISKA
BEGREPP
I detta kapitel introduceras avhandlingens centrala teoretiska begrepp:
styrning, utvärdering och översättning. Tidigare forskning presenteras i
anslutning till varje begrepp som definieras och utvecklas till analytiska
verktyg. Det är en fördel att ha denna parallella presentation, då de teoretiska
begreppen är en utgångspunkt för tidigare forskning. Efter att de tre
begreppen har behandlats, beskriver jag en analysmodell, utifrån vilken
avhandlingens struktur och analys ska förstås. Kapitlet avslutas med en
sammanfattning.
Begreppens ordningsföljd är mer en pedagogisk fråga än en prioriteringsfråga. Genom att börja i styrningsbegreppet undersöks de sammanhang mellan
vilka utvärderingsidén reser. Denna kontext har utifrån problemet en direkt
koppling till utvärdering då en utvärderingsidé stöttar och ”matchar” en
styrning. I den meningen är utvärdering underordnad styrning och kommer in
som rubrik två. Det tredje begreppet, översättning, förstås bäst när både
styrning och utvärdering behandlats, och det blir ett sätt att fånga spridningen
av en utvärderingsidé mellan kontexter.

2.1. Styrning

Som övergripande definition på styrning tar jag inspiration från två håll. Först
från Lindensjö och Lundgren (2000, s. 133f), för vilka politisk styrning knyts
nära statens strävan att mera varaktigt utöva inflytande över samhällsutvecklingen. Sedan från Hertting och Vedung (jmf. 2009, s. 22) som talar om
idéer om hur kollektiva angelägenheter ska hanteras, offentliga åtaganden ska
organiseras och politiska intentioner implementeras. Medan den första definitionen har en betoning på staten, eller ett annat styrsubjekt, som med
inflytande avser att styra samhällsutvecklingen, förtydligas i den senare en mer
explicit aktörs- och maktaspekt liksom policyprocessens huvudsteg (formulering av politik och implementering av politik). Tillsammans ger de båda
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underlag för en syntetisk definition, där styrning ses som statens strävan att
mera varaktigt utöva inflytande över hur offentliga åtaganden ska organiseras och
politiska intentioner implementeras. Som övergripande definition anger den
ramarna för de styrningslogiker som kommer att preciseras.

2.1.1. Utmaningar i den reflexiva moderniteten

Styrning och utvärdering ställs inför prövningar i den reflexiva moderniteten.
Tidigare moderna recept för framsteg utmanas idag av sina egna effekter och
bieffekter (Dahler-Larsen, 2012b, s. 121). Ett exempel är den utbredda
industrialiseringens miljöförstörande konsekvenser, där ohejdade teknologiska
framsteg allt oftare följs av hot mot samhället och framstegens förutsättningar.
Dahler-Larsen menar att det idag handlar om att hantera en osäkerhet som
hela tiden uppstår. Även om det idag inte är farligare att leva än förr,
identifieras och kalkyleras risker på helt andra sätt och formuleras som just hot
(jmf. Beck, 1992). Trots att de är socialt konstruerade är hoten högst verkliga i
sina konsekvenser. Kontingens är här ett kärnbegrepp som betecknar
situationsbunden och kontextuell konditionalitet, i Rothsteins (2010, s. 114f)
termer det beror på – teori. För Dahler-Larsen (2012b, s. 128) innebär det att
inget är givet och att allt i ett socialt sammanhang kunde vara på ett annat sätt.
Att vara medveten om att en situation är ett resultat av en mängd andra
situationers effekter och bieffekter är att vara medveten om den sociala
ordningens fragilitet. För en forskare innebär teorin att det inte finns ett
korrekt sätt att studera ett problem på, och än mindre att etikettera det på.
Det går inte att som i moderniteten resonera sig fram rationellt till det rätta
sättet att genomföra eller utvärdera sociala insatser på. Detta känns igen i
Lindensjö och Lundgrens (2000, s. 152) beskrivning av efterkrigstiden som en
period när offentliga institutioner började ingripa i sociala processer, för vilka
kända teknologier saknades. Författarna anknyter till Rose (1980, s. 18):
Governments have increasingly adopted programmes intended to reduce
or to remove social pathology, e.g. crime, poverty or mental illness, but
social scientists cannot provide clear cause-and-effect models of social
change, or, insofar as causes can be identified (e.g. the family), they are
not readily amenable to control by acts of public policy. In such
circumstances, programmes may be ineffectual, and their unintended
consequences may even be counterproductive.
Effekterna på styrning är enligt Dahler-Larsen (2012b, s. 134ff) åtminstone
tre och ligger i linje med inledningskapitlets governance-utveckling. Det har
uppstått en kritik av auktoriteter, där normer och förväntningar idag är
förhandlingsbara. Traditionella hierarkier anses vara kalla och inhumana och
flexibla och temporära organisationsformer uppstår i ökad utsträckning.
Samhället förstås nu inte heller som en kropp eller enhet, där allt är integrerat
i en helhet med ett politiskt maktcentrum. Det politiska kan istället dyka upp

24

på olika platser, och samhällsplanering har därför kommit att handla mer om
koordinering än om effektivitet. En tredje punkt är de oväntade utfall och
effekter av planerade interventioner som implementeringsforskningen visar på
(Lipsky, 2010; Pressman och Wildavsky, 1973). De flesta planeringsinstrument är istället tolkningar av policyproblem, och implementeringsproblem är ett resultat av att policyer är oklara, vilket i sig är ett krav för att de
ska få politiskt stöd och antas (jmf. Bacchi, 2009). Policyer måste därför oftare
införas genom nätverk av aktörer, då de behöver lokal tolkning och förankring
för att genomföras. Där resurser tidigare framhölls som den viktigaste
komponenten i en framgångsrik implementering, ska nu också tolkning och
övertygelse lyftas fram. Dessa effekter utgör en bakgrund till styrningens
utveckling som under nästa avsnitt beskrivs i tre styrningslogiker.

2.1.2. Tre styrningslogiker

För att beskriva olika former av styrning och kunna använda styrning som
analysverktyg, har jag utifrån bland andra Hertting och Vedung (2009)
utformat tre idealtypiska styrningslogiker med grund i byråkrati, marknad och
nätverk (se tabell nedan). Meuleman (2008, s. 37) skriver att dessa
grundformer har setts som så framgångsrika recept för samhällsorganisering,
att de var och en vid någon tidpunkt fungerat som lösningen på all organisering i västerländsk offentlig sektor: byråkratin under efterkrigstiden,
marknaden sedan 1980- och 1990-talen, samt nätverk sedan mitten av 1990talet. En utveckling från byråkrati till nätverk ska dock inte förstås som att en
form av styrning har ersatt en annan. Den vertikala hierarkiska styrningen är
fortfarande den viktigaste, även om en horisontell närverksstyrning har blivit
vanligare (Pierre och Peters, 2000, s. 17f). Staten har inte spelat ut sin roll och
är, trots rykten om motsatsen, fortfarande den politiska nyckelaktören i
samhället (s. 25). Utgångspunkten är därför att tre styrningslogiker har vuxit
fram vid olika tidpunkter, men inte ersatt varandra. De existerar sida vid sida i
all offentlig verksamhet, samtidigt som att en viss styrningslogik kan vara mer
dominerande eller framträdande i ett givet fall eller kontext.
Byråkratin idealiseras som regelstyrning, genom regler och procedurer.
Mål- och resultatstyrning utgår från marknadens idé och New Public Management (NPM), där överliggande nivåer sätter mål som uppnås på valfritt sätt av
lägre nivåers utförare. Det breda governance-begreppet idealiseras som extern
nätverksstyrning där staten styr genom koordinering av aktörer i nätverk.
Logikerna skiljer sig åt i formulering och implementering av en policy.
Hertting och Vedung (2009, s. 29f) talar om styrdoktriner som föreställningar om styrningens betingelser och konkreta råd och strategier för
styrning. Jag delar denna inriktning, men talar istället om styrningslogiker.
Ändelsen –logik menar jag understryker idealtypernas interna konsistens, och
överensstämmer språkligt med det institutionella logik-begreppet som
presenteras senare i kapitlets översättningsavsnitt. Styrningslogikerna är idealtyper, teoretiska renodlingar, som utgör målet för tre tendenser i styrnings-
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litteraturen. De sammanfattas i tabellen nedan och beskrivs närmare under
varsitt avsnitt.
Tabell 1. Tre styrningslogiker

Grundläggande
organisationsform
Organisering
Primär
aktörsrelation
Statens uppgift
Procedur
Underordnade
aktörers motiv
Styrarens svar på
motstånd
Legitimeringsgrund
Demokratisk idé

Regelstyrning

Mål- och resultatstyrning

Extern nätverksstyrning

Byråkrati

Marknad

Nätverk

Vertikal: uppifrånoch-ner

Horisontell
självorganisering

Politiker –
förvaltning
Att styra genom
regler och
procedurer
Regelföljande

Vertikal: uppifrånoch-ner, samt
nerifrån-och-upp
Politiker –
förvaltning
Att styra genom
substantiella mål för
utfall
Mål-medel-kedja

Rädsla för straff

Materiella fördelar

Använda
legitimerad makt för
att tvinga fram
regelföljande
Ansvarsutkrävande
Likvärdighet
Input-legitimitet
Representativ
demokrati

Övertala
motståndare att
samspela, annars
uteslutning
Effektivitet
Konkurrens
Representativ
demokrati

Berörda organiserade
intressen
Att styra indirekt
genom extern
nätverksstyrning
Samarbete, dialog
och förhandling
Grupptillhörighet
Förhandla fram
överenskommelser
genom incitament
Koordinering
Problemlösning
Output-legitimitet
Deliberativ
demokrati

Källa: Bearbetad utifrån: Dixon och Dogan (2002, s. 184ff); Hanberger (2009, s. 4);
Hertting och Vedung (2009, s. 57); Pierre och Peters (2000, s. 14ff); Streeck och
Schmitter (1985, s. 122)

2.1.2.1. Regelstyrning
Regelstyrningen har Webers (1978, vol 2 kap 11) byråkrati som förebild. Den
sker genom att styrsubjektet, den som styr, formulerar procedurer (regler,
rutiner och tillvägagångssätt) som preciserar hur en verksamhet på en lägre
nivå ska utformas och genomföras. Dessa procedurer är centrala i byråkratin
där anställda i hierarkiskt ordnade enheter har ansvarsområden som kräver en
speciell kompetens och auktoritet för att förhålla sig till procedurkraven. Kan
proceduren säkerställas genom utvärdering och uppföljning, så fungerar
byråkratin, och den blir ett instrument mot ett eftersträvat mål (jmf. DahlerLarsen, 2012b, s. 40). I byråkratin finns också en stark tilltro till den offentliga
förvaltningens lojalitet mot politiskt fattade beslut och den egna
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verksamhetens förmåga till kontroll (jmf. Lundquist, 1998). Regler är en
förlängning av den representativa demokratins formulerade politik, och
ansvarsutkrävande är relativt okomplicerat, där politikens satta regler ska följas
av ansvarig utförare. Lindensjö och Lundgren (2000, s. 157ff) skriver att
regelstyrning uttrycker formell jämlikhet, då människor i likartade situationer
behandlas på likartat sätt. Däremot innebär regelstyrningen inte nödvändigtvis
reell jämlikhet, eftersom människors omständigheter inte behöver stämma
överens med vad reglerna beaktar. Regelstyrningen försvårar på denna punkt
anpassning till varierande situationer. Den förutsätter att omgivningen är
stabil, att ledningen kan förutsäga problematiska situationer och att ändamålsenliga lösningar kan utformas. Det är en i grunden mål- och medelrationell
styrningsstrategi som förutsätter enighet om mål och säker kunskap om
relevanta orsakssamband.
Regelstyrningen spelar en framträdande roll i ett finansiellt och juridiskt
granskningsperspektiv. Beträffande sammanhållningspolitiken finns en
omfattande regelstyrning från EU-nivå, där medel till projekt och program ska
hanteras på ett visst sätt. Så även om byråkrati har kommit att bli ett misskrediterat begrepp som ofta får fungera som kontrast till flexibla och
decentraliserade styrformer, är det svårt att föreställa sig en fungerande
offentlig sektor utan inslag av hierarki, expertkunskap och regler för
likvärdighet (jmf. Clegg, 2012; Styhre, 2009).
2.1.2.2. Mål- och resultatstyrning
Där regelstyrningen styr genom regler och processer, inriktas mål- och
resultatstyrningen på att sätta övergripande mål som utförare ska nå med de
processer och medel de själva väljer. Hertting och Vedung (2009, s. 33ff) lyfter
fram fyra bärande idéer. En första (1) är att principalen, styrsubjektet, på
central nivå har en skyldighet att sätta övergripande, tydliga, långsiktiga och
prioriterade mål och anvisa resurser för att nå dem. Målen ska dessutom vara
substantiella, mätbara, realistiska och möjliga att nå (jmf. "smarta" mål,
Finansdepartementet, 2000, s. 54; Hood, 1991). En andra idé (2) är att den
som blir styrd, den utförande agenten, preciserar de övergripande målen i
delmål och etappmål samt självständigt väljer konkreta medel och metoder för
att nå målen. Målen utgör ”kontraktet” som agenten ska hålla sig till, i övrigt
ska dennes frihet leda till effektivt och kreativt resursutnyttjande – det är
utföraren som vet hur den bästa vägen till målen ser ut.
Trots en decentralisering ska det understrykas att mål- och resultatstyrningen är en hierarkisk styrningsform, där politiken liksom i regelstyrningen, formuleras i ett centralt maktcentrum. Detta understryks genom
en tredje idé, att (3) principalen på förhand meddelar och ser till att uppföljning och utvärdering senare kommer att ske i syfte att kontrollera om
målen nåtts. Det är en form av informativt styrmedel som ska ge incitament
för agenten att uppfylla målen. Den sista idén (4) avser genomförandet av den
aviserade kontrollen, där principalen utkräver ansvar av sin utförande agent.
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Kontrollen bygger på en misstro från principalen gentemot agenten, då det
enligt logiken finns incitament för den senare att undanhålla information om
resultat från principalen. I mån av behov vidtas korrigerande åtgärder och
sanktioner på basis av uppföljningen och utvärderingen. En utvärdering kan
visa på jämförelser mellan agenter vilket antas sporra dem.
Trots att studier har visat på problemen med mål- och resultatstyrning
(t.ex. Rombach, 1991), har den gång efter annan prövats i svensk statsförvaltning på initiativ av riksdag och regering (Jacobsson och Sundström,
2006, s. 129f). Som idé återspeglar den ett förnuftigt och rationaliserat
tänkande som länge varit dominerande i västvärlden. Den rimmar väl med den
representativa demokratin, där regeringens mål är grundade i en demokratisk
beslutsprocess som sedan decentraliseras till myndigheter. Inom sammanhållningspolitiken manifesteras styrningslogiken i de mål som ska uppnås i
program och projekt. Vad gäller projekten är dock dessa mål också satta av
projekten själva, vilket gör att de också ska förstås utifrån den tredje styrningslogiken – extern nätverksstyrning.
2.1.2.3. Extern nätverksstyrning
Istället för att sätta upp mål och regler styr staten i den tredje styrningslogiken
genom koordinering och samordning av aktörer. Denna logik tillhör en större
NPM-grupp, då den ytterst syftar till effektivisering av den offentliga sektorn
(Hertting och Vedung, 2009, s. 22f). Skillnaden är att nätverkslösningar förs
fram på de problem där NPM och mål- och resultatstyrningen går bet:
komplexitet, beroendeförhållanden mellan organisationer och den offentliga
sektorns dynamiska problemlösning (jmf. New Public Governance, Klijn och
Koppenjan, 2012, s. 587; Van der Meer, 2007, s. 166).
Också för den externa nätverksstyrningen utgår jag från Hertting och
Vedungs (2009, s. 43) fyra kännetecken. Till att börja med finns (1) problems
substantiella och horisontella komplexitet (jmf. Koppenjan och Klijn, 2004, s.
6). Substantiell komplexitet bottnar i att aktörer saknar tillräcklig kunskap om
ett socialt problems orsaker eller att ett klart kunskapsläge saknas. Genom att
aktörer med olika perspektiv, kompetenser och resurser går samman i nätverk
kan problemet belysas och lösningar utarbetas. Den horisontella komplexiteten
avser att en problematik går tvärs över organisationer, politikområden och
“stuprör”. Organisationer som sysslar med samma tvärgående problem måste
anpassa verksamheter och strategier till varandra.
Komplexiteten lägger grunden för styrningslogikens grundläggande
mekanism (2): ömsesidigt beroende som orsak till horisontellt samarbete och
självorganisering (Klijn och Koppenjan, 2012, s. 591). En aktör som getts ett
politiskt förtroende och uppdrag är beroende av andra aktörer med
överlappande utfallsdomäner, alltså de områden för vilket verksamhetens
resultat gäller. Aktören äger därför inte helt sin egen fråga och kan inte verka
utan att påverka och påverkas av andra aktörer. Det innebär att incitament till
samarbete uppstår, där aktörer försöker hantera sina beroenderelationer. I
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denna mening är styrningslogiken instrumentell och inte principiellt en
ideologiskt driven samarbetsform utifrån deltagande eller empowerment
(Huxham, Vangen, Huxham och Eden, 2000, s. 340). Vidare är nätverkens
struktur öppen (3) där aktörer enkelt kan gå in och ut beroende på vad aktören
kan tillföra och få ut av nätverket. Den är dessutom platt och har informell
organisering. Det möjliggör för aktörer att mötas och genomföra kollektiv
problemlösning utan att i grunden inverka på moderorganisationernas
auktoritet och beslutsordning (Hertting och Vedung, 2012, s. 33). Det
resulterar samtidigt i att nätverket blir temporärt, då det är beroende av
inblandade aktörers intressen.
Såhär långt är styrningslogiken en horisontell självreglerande mekanism.
Ett sista kännetecken är att (4) en extern aktör som svenska regeringen eller
Europeiska kommissionen kan styra nätverket. Detta kräver olika sorters
styrmedel som Hertting och Vedung (2009, s. 49) menar är antingen
ekonomiska, regulativa eller informativa (”morot, piska och predikan”). Mål är i
denna styrningslogik ett informativt styrmedel, där en uppgift eller ett
problem "ramas in” inom bredare gränser än ett precist mål. De har ett
mobiliserande syfte som att få igång eller stimulera projektsamarbeten inom
sammanhållningspolitiken. Målets funktion skiljer sig därmed mellan
styrningslogikerna vilket gör det viktigt att se till intentionerna. Är de till för
att uppnås i ansvarsutkrävande syfte, eller för att koordinera och mobilisera
aktörer? Ekonomiska styrmedel är i en strukturfondskontext att utlysa medel
för att potentiella projektaktörer ska gå samman för att skriva en
projektansökan. Regulativa styrmedel innebär att beviljade medel kommer
med förbehåll och krav på att utförande som administration och utvärdering
ska ske enligt vissa regler.
De tre styrmedlen framstår som distanserade om man beaktar att den
externa styraren själv kan delta i nätverket. En sådan interaktiv styrning kan
belysas genom forskning som lyfter fram två distinktioner (Sørensen och
Löfgren, 2007, s. 8f; jmf. Sørensen och Torfing, 2007a, s. 169ff). Den första
gäller huruvida principalen själv interagerar i nätverket eller intar en
distanserad roll. Den andra gäller den externa styrningens styrka (begränsad
eller stark). De två distinktionerna ger fyra möjliga roller för den externe
styraren (se tabell 2).
Policy- och resursinramning (1) innebär att ge nätverk autonomi, genom
övergripande politiska och finansiella ramar av substantiell eller mobiliserande
art. Rollen liknar på så sätt mål- och resultatstyrningen. Styrning genom
institutionell design (2) handlar om att utforma institutionella strukturer på
distans. Den är omfattande och begränsar nätverkets handlingsfrihet.
Antingen genom att utforma nätverket genom explicita regler, procedurer och
incitamentstrukturer, eller genom att skapa ramar och berättelser som påverkar
uppfattningar, intressen och gemensamma identiteter i nätverket.
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Tabell 2. Fyra roller för extern nätverksstyrning
Begränsad styrning

Stark styrning

Styrning på distans

1. Policy- och resursinramning

2. Institutionell design

Styrning i interaktion

3. Nätverksfacilitering

4. Nätverksdeltagande

Källa: Bearbetad efter Sørensen och Löfgren (2007, s. 9)

Styrning i interaktion placerar den externe nätverksstyraren i nätverket.
Nätverksfacilitering (3) har som syfte att underlätta interaktionen mellan
nätverkets aktörer i deras problemlösning. Den ses som begränsad då den
externe styraren inte har ett eget mål med nätverket som eftersträvas. Detta till
skillnad från rollen som nätverksdeltagare (4), där styraren deltar direkt i
nätverkets debatter och förhandlingar för att påverka gemensamma mål och
strategier. Det är en starkare styrning där en resursstark extern styrare kan
komma att dominera nätverket och urholka just sådan interaktion, förhandling
och samarbete som konstituerar nätverksformen. Det pekar på ett mer generellt dilemma för styrningslogiken: att balansera mellan å ena sidan extern
inblandning och reglering, å andra sidan underreglering som frikopplar
nätverket från all form av demokratiskt ansvarsutkrävande (Sørensen och
Löfgren, 2007, s. 20).
Demokratitanken är idealtypiskt ett deliberativt ideal med folket genom
kommunikation mellan berörda parter. Samtidigt kan nätverksstyrningens
informalitet fördunkla beslutsprocesser och urval av nätverksdeltagare som inte
bara är folkvalda aktörer, utan också kan vara privata och ideella. Styrningslogiken handlar därför inte om medbestämmande och intressentrepresentation, utan främst om att hitta effektiva lösningar för komplexa samhällsproblem (Hertting och Vedung, 2009, s. 212). Resultatlegitimitet erhålls
genom att visa att problem kan lösas eller hanteras effektivt i nätverk
tillsammans med andra aktörer.
2.1.2.4. Tre av många möjliga styrningslogiker
Det ska framhållas att det finns andra samtida styrtendenser som forskningen
har identifierat och som kan återfinnas i många studier av offentlig verksamhet
beroende på forskningens inriktning. Exempelvis finns en professionsstyrningslogik, där ansvar för genomförande av politik lämnas över till professionella
grupper som jurister eller psykologer (Lindensjö och Lundgren, 2000, s. 166)
och hanteras i förhållande gruppens normsystem. En logik som Hertting och
Vedung (2009, s. 50) lyfter fram är brukarstyrning. Den gestaltar tendensen att
offentliga insatser ofta formuleras och genomförs med brukarinflytande.
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2.1.3. Avslutning

Under det andra kapitlets första avsnitt har tre styrningslogiker beskrivits som
representerar tre samtida styrningstendenser i offentlig sektor. Med grova
penseldrag representerar de en utveckling från government till governance,
samtidigt som den fångar tre grundläggande organiseringsprinciper: byråkrati,
marknad och nätverk. I avhandlingen har styrningslogikerna använts som
analytiska verktyg. På de två studerade nivåerna, EU-nivå och svensk nivå,
jämförs styrningslogikernas dimensioner med empirin för att förenkla och
likna kontextens styrning vid en eller flera styrningslogiker. Denna empiriska
kontext som analyseras med styrningslogikerna kallas fortsättningsvis
styrningskontext. Att analysera denna styrningskontext är avgörande för att i
nästa steg kunna analysera relationen mellan styrning och utvärdering på EUnivå och svensk nivå.
I förhållande till frågeställningarna används styrningslogiker för att
karaktärisera styrningen på EU-nivå och på svensk nivå (styrningsfrågan). De
är också närvarande i översättningen av ongoing evaluation (översättningsfrågan). Där får styrningslogikerna dock en institutionell prägel som utvecklas
under detta kapitels tredje avsnitt, översättning. Dessförinnan är min avsikt att
behandla utvärderingsbegreppet och integrera det i respektive styrningslogik.

2.2. Utvärdering

I kapitlets andra del behandlas avhandlingens andra huvudbegrepp:
utvärdering. Under ett första avsnitt beskrivs hur utvärderingsbegreppet kan
variera. I ett andra avsnitt beskrivs hur utvärdering kan integreras i respektive
styrningslogik. Ett tredje avsnitt beskriver hur begrepp om samarbetande
utvärderingsansatser kan vara till hjälp för att förstå utvärderingsidén lärande
utvärdering genom följeforskning på svensk nivå (utvärderingsfrågan).

2.2.1. En utvärderingsidés variation

Utvärdering som begrepp är laddat med innebörder i historiska perioder och
kontexter. Frågor om vilka modeller och metoder som ska användas, och
vilken roll som utvärderaren ska ha, har lett till dispyter och gjort utvärdering
omtvistad. Ett omtvistat begrepp kännetecknas bland annat av att det representerar något betydelsefullt och eftersträvansvärt. Det har identifierbara delar
som tillsammans bildar en helhet. Då aktörer betonar olika delar kan
begreppet som helhet beskrivas på olika sätt. Det blir också föränderligt, då
delarna kan förändras utifrån omständigheter och blir öppet till sin karaktär
(jmf. Gallie, 1955, s. 171f). Utvärdering som omtvistat begrepp är en utgångspunkt med fyra konsekvenser.
För det första är det inte önskvärt att ge en för snäv utvärderingsdefinition,
som riskerar exkludera uppfattningar i empirin om vad utvärdering är och inte
är. Med en minimal definition av utvärdering understryks värdeomdömet som
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minsta gemensamma nämnare (Karlsson, 1999b, s. 16). Utvärdering är “…the
process of determining the merit, worth and value of things, and evaluations
are the products of that process” (Scriven, 1991, s. 1). I denna definition ingår
också uppföljning. Trots att den är deskriptiv och icke-förklarande, innefattar
den ett värdeomdöme då kontinuerligt insamlade data jämförs med ett mål, en
indikator eller någon annan referenspunkt.
En andra konsekvens är att det är nödvändigt att definiera på vilken
abstraktionsnivå som utvärdering ska beskrivas. Utifrån Stufflebeam och
Shinkfield (2007, s. 135) använder jag begreppet ansats (eng. approach) som är
tillräckligt brett för att fånga in illegitima och motsägelsefulla såväl som
tillförlitliga utvärderingspraktiker. Termen modell riskerar att exkludera
utvärdering i förändring då det ställer högre krav på att dess byggstenar ska
vara logiskt sammanhängande. Ansats innehåller en större flexibilitet, samtidigt som det signalerar en handlingsinriktning och inte endast är ett sätt att
se på utvärdering, som perspektiv. 2
En tredje konsekvens av utvärdering som omtvistat begrepp, är att det blir
nödvändigt att hitta ett sätt att beskriva utvärderingens variation för
jämförelser av utvärderingsansatser mellan kontexter. House (1978) tacklar det
problemet genom att undersöka ansatsernas grundläggande antaganden. En
användbar distinktion är den mellan utilitaristisk och pluralistisk utvärdering.
Utilitaristisk utvärdering ska bedöma någon form av social nytta och varierar
bland annat efter vilka målgrupper den riktar sig till och vilket kunskapsintresse som eftersträvas. Exempel är utvärdering för beslutsfattande eller
systemanalys som ger informationsunderlag om effektmätning, produktivitet
och kvalitet till projektledare och beslutsfattare. När House talar
om pluralistiska utvärderingsmodeller handlar det istället om ansatser som har
brukares eller professionellas informationsbehov i fokus och därför utgår från
deras bilder av verksamheten och från deras kunskapsbehov. Bedömningar ses
som individuella och uppbyggda från verksamhetens berörda aktörer och
uttrycker ofta sina resultat i kvalitativa termer och bejakar en mer
konstruktionistisk syn på kunskap. De utilitaristiskt inriktade ansatserna med
fokus på ledning och management använder sig oftare av kvantitativa analyser
och sammanställningar.
Houses indelning är av intresse eftersom han visar på en grundläggande
skillnad mellan utilitaristisk och pluralistisk utvärdering, som blir aktuell när
intressenter involveras i utvärdering. Är deltagande till för beslutsfattares nytta
eller som utgångspunkt för utvärderingsfrågor och bedömningar? Men indelningen är främst av intresse som exempel på hur man kan gå till väga för att
skilja ansatser åt utifrån olika aspekter, som exempelvis vilka mål,
utvärderingsfrågor och målgrupper som prioriteras. I detta utvärderingsavsnitt
går jag tillväga på liknande sätt och lyfter fram tre centrala problem som
En utvärderingidé innebär att en utvärderingsansats kan förflyttas och omtolkas mellan kontexter och
berör därför inte en utvärderingsteoretisk diskussion.
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utvärderingsinsatser måste förhållas till för att matcha styrningslogikernas
handlingsinriktning. Ett sådant är varför utvärderingen ska göras (syfte) och
ett annat är hur utvärderingsobjektet ska bedömas (kriterium). Ett tredje
problem är för vem och av vem utvärderingen utförs (organisering) (FrankeWikberg och Lundgren, 1980, s. 13ff). 3
En fjärde konsekvens av utvärdering som omtvistat begrepp är att olika
aktörer tillmäter dessa frågor olika vikt, vilket ska behandlas närmare under
kapitlets översättningsrubrik. Nedan beskrivs istället hur de tre centrala
problemen besvaras inom utvärderingsforskningen.
2.2.1.1. Utvärderingens syfte
Frågan om utvärderingens syfte brukar ges tre svar bland utvärderingsforskare
i form av den kontrollerande, den främjande och den kunskapsutvecklande
utvärderingen (Chelimsky, 2006). I den kontrollerande utvärderingen är syftet
att bedriva utvärdering för beslutsfattande och offentligt ansvarsutkrävande. I
den främjande utvärderingen är syftet istället en förbättrad praktik och lärande
inom organisationen. Den inbegriper också etablerandet av processer och ideal
för demokrati och frigörelse (jmf. Shaw, 2011, s. 319). Utvärdering som syftar
till att vidga kunskapen om verksamheter, samhällsproblem och deras
lösningar, kan istället betecknas som kunskapsutvecklande eller kritiskt
granskande. Här finns även utvärdering som syftar till att spegla erfarenheter
bland dem som omfattas av en viss åtgärd eller praktik (jmf. Shaw, 2011, s.
319).
2.2.1.2. Utvärderingens kriterium
Kriteriet är utvärderingens kärna. Att bedöma en insats är en fråga om att
precisera värden och kriterier mot vilka en insats kan bedömas. En distinktion
är den mellan deskriptiv och preskriptiv värdeteori. Den deskriptiva
värdeteorin avser kriterier som beslutsfattare och intressenter i den utvärderade
verksamheten på förhand har formulerat. Ett exempel är mål som är objektiva
referenspunkter i den mening att de ofta är kvantifierbara mått på prestationer
och kvaliteter, som därmed kan användas av olika utvärderare oberoende av
varandra (Karlsson, 1999b, s. 45f). Att mål både är svåra att formulera och
mäta är välkänt, då de är resultatet av förhandlingar och kompromisser i en
politisk kontext, och är inte sällan motsägelsefulla och avsiktligt oklara för att
skapa tolkningsutrymme. En variant är intressentkriterier som formuleras
innan eller under en verksamhets gång genom att fråga inblandade intressenter
Problemen bär likheter med andra indelningar för att jämföra och analysera utvärderingsansatser i
socialt arbete. Eriksson och Karlsson (2008) talar om fyra centrala problem (uppdrags- kunskapsbedömnings- och funktionsproblemet) och Krogstrup (2006), influerad av Shadish m.fl. (1991), om
verksamhetsområde, kriterier, kunskap och användning. En skillnad är att författarna tar med aspekter
kring utvärderingens objekt (uppdragproblem respektive verksamhetsområde) som hos mig motsvaras
av styrningslogiker.
3
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som brukare, personal eller samverkansaktörer vad som kännetecknar ett gott
projektresultat. Poängen med deskriptiva kriterier är inte att de är de ”bästa”,
utan att de är grundade och legitimerade i den beslutsprocess som lett fram till
verksamheten. Befintliga kriterier är dessutom praktiska och okontroversiella
för utvärderaren. De är enligt Shadish m.fl. (1991, s. 49) också en säker väg att
gå då utvärderaren inte har en ontologiskt ”riktig” värdeteori att värdera efter.
I den preskriptiva värdeteorin används istället kriterier som är externa för
utvärderingsobjektet, med argumentet att de är värden som på ett eller annat
sätt bör återfinnas i varje offentligt finansierad insats. Exempel är demokrati,
rättvisa eller jämlikhet (t.ex. House och Howe, 1999; MacDonald, 1976).
House (1980) menar att utvärdering är politisk eftersom den leder till beslut
om resursfördelningen i samhället. Preskriptiva kriterier måste därför vara
integrerade i all utvärdering då den inte bara ska vara sann, utan också
demokratiskt rättvis, vilket innebär att också se till marginaliserade gruppers
situation. Denna värdeteori ger utvärderaren en kritisk ingång och intellektuell
auktoritet som den deskriptiva värdeteorin inte kan matcha (Shadish m.fl.,
1991, s. 49). Sett från den utvärderade verksamhetens perspektiv kan ett
externt kriterium uppställt av utvärderaren dock verka främmande, och en risk
är att utvärderarens bedömning inte får legitimitet om den inte är väl
förankrad.
2.2.1.3. Utvärderingens organisering
Frågan om utvärderingens organisering har två delar. Först finns frågan om för
vem som utvärderingen genomförs. Den kan göras för professionella som vill
förbättra sitt arbete och önskar en utvärdering som belyser genomförandefrågor, och för olika brukare som vill veta hur en insats bidrar till att lösa deras
behov (horisontell). För intressenter på en högre hierarkisk nivå som ledning
och beslutsfattare kan intresset istället vara en utvärdering som kontrollerar
regelföljande och måluppfyllelse (uppifrån-och-ner). Utvärderingen kan också
initieras av och genomföras tillsammans med en lokal verksamhets
intressenter, men för en myndighet eller andra ovanliggande nivåer (nerifrånoch-upp). För vem som utvärderingen genomförs är relevant i sammanhållningspolitiken då utvärderingsidéerna på EU-nivå och svensk nivå kan
beskrivas som delar i stora utvärderingssystem som innehåller flera återrapporteringsvägar och uppföljningsmekanismer mellan nivåer och mellan
intressenter. På denna punkt har utvärderingsforskning pekat på att strömmar
av utvärderingsresultat kommit att bli allt vanligare. Istället för att återföra
enskilda utvärderingsrapporter, blir utvärderingsrapporter, inte helt olika
uppföljning, en del i en aldrig sinande ström av information mellan nivåer och
intressenter (Rist och Stame, 2006).
Den andra delen av utvärderingens organisering handlar om vem som utför
utvärderingen. En skiljelinje mellan intern och extern utvärdering är belysande
(Karlsson, 1999b, s. 64ff). Den interne utvärderaren som är en del av den
verksamhet som ska utvärderas, är väl insatt i den verksamhet och det
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kunskapsområde som utvärderas, och kan noggrant belysa det som sker.
Däremot kan det vara svårt att kritiskt granska sin egen verksamhet, att skilja
på rollen som personal och utvärderare, att bortse från brister och överbetona
det som gått bra. Den externe utvärderaren har å andra sidan inga bindningar
till verksamheten och kan på så sätt ha distans till det som sker, med
opartiskhet och utan behov av att gynna en speciell ståndpunkt. Dock brister
denne i lokalkännedom och kan ha egna motiv såsom ett forskningsintresse
som inte stämmer överens med verksamhetens intresse. Som konsult kan
utvärderaren dessutom vara beroende av fortsatta uppdrag. 4
Dikotomin intern-extern kan problematiseras genom att sätta den i
relation till utvärderingens kriterium (Karlsson, 1999b, s. 66). Med deskriptiva
kriterier kan utvärderaren karaktäriseras som värdeneutral. Antingen är
utvärderaren en extern expert på utvärdering eller intern kritiker som är
anställd inom den utvärderade verksamheten. Används preskriptiva kriterier
kommer utvärderaren istället med kritiska perspektiv. Den externa
utvärderaren blir en dialogledande och demokratisk utvärderare som ger alternativa och kritiska bilder. Den interna utvärderaren blir med preskriptiva
kriterier en deltagande utvärderare och en aktiv intressent i verksamheten.
Kriterier blir på så sätt viktiga för att förstå utvärderarens roll.
I detta första avsnitt har svar på tre huvudfrågor om utvärderingens syfte,
kriterier och organisering tagits upp. Svaren ger viktiga utgångspunkter för
analysen av utvärdering i de tre styrningslogikerna som nu behandlas.

2.2.2. Utvärdering i styrningslogiker

I detta avsnitt beskrivs utvärdering i de tre styrningslogikerna. Inspirerad av
Hansen (2005, s. 453ff) lyfts tre sätt fram kring hur utvärdering relaterar till
styrning. 5 Utifrån ett legitimitetsresonemang kommer endast utvärdering som
matchar den utvärderade styrningens karaktäristik att ses som legitim och
giltig. Hertting och Vedung (2009, s. 21ff) menar också att utvärdering borde
bli mer relevant och användbar i praktiken då den motsvarar styrningens
bärande idéer. Relationen kan därmed också beskrivas som att den stöttar
styrningen (Hansen, 2003, s. 51).
Samtidigt reses frågor utifrån att utvärdering som utformas utifrån styrning
tenderar att konservera styrningslogikernas svagheter. Istället kan det vara
relevant att föra ett förändringsresonemang, alltså att utforma utvärderingen på
det rakt motsatta sättet i syfte att kompensera för styrningens cementerande
effekter (jmf. Hansen, 2005, s. 456). För att inte bli alltför målfokuserad i en
mål- och resultatstyrning kan det vara läge att efterfråga brukares erfarenheter
Uppdelningen intern-extern kan kompliceras genom att sättas i relation till initiering, finansiering
och utförande. En utvärdering kan vara externt initierad av en myndighet, internt finansierad av
projektet som ska utvärderas, och externt utförd av en utvärderare.
5
Hansen (2003, 2005) behandlar mer precist utvärderingens relation till statstyper och utvärderingsobjekt. Liksom Hertting och Vedung (2009) överför jag författarens resonemang till styrning.
4
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och problembilder för att öka brukarinflytandet. Det finns alltså argument för
att en viss styrning inte ska motsvaras av sin matchande utvärdering, utan av
en annan utvärdering. I detta fall blir utvärdering en förändringsstrategi för att
åtgärda problem och svagheter i styrningen (Hansen, 2003, s. 51f). I
nedanstående styrningslogiker är det dock legitimitets- och stöttanderesonemanget som tjänar som utgångspunkt. För att belysa styrningslogikernas
relation till utvärdering kommer tre aspekter att belysas i form av syfte,
kriterium och organisering. Dessutom sammanfattas logikernas styrfunktion.
2.2.2.1. Utvärdering i regelstyrning
Genom att sätta detaljerade krav för hur verksamheter ska genomföras tänker
regelstyraren att kvaliteten säkras. I en idealtypisk regelstyrning behövs det i
princip ingen utvecklad utvärderingsfunktion, då regelstyrningen sätter en
stark tilltro till byråkratins egen kontrollförmåga (Karlsson, 1999a, s. 2). Byråkratin eftersträvar dessutom förutsägbarhet, och det finns därför fördelar med
att arbeta med planering istället för utvärdering. Utvärdering visar i denna
mening på den rationalistiska planeringens svagheter (jmf. Denvall, 1995, s.
138).
Syftet med det utvärderande momentet är att undersöka om en verksamhets
praktik överensstämmer med de regler och procedurer som stipulerats på en
högre nivå (uppifrån-och-ner). Det är därför ett i grunden kontrollerande
utvärderingssyfte där processer går att kvantifiera, sammanställas och jämföras
över tid. I fråga om kriterier bygger regelstyrningen på deskriptiva kriterier
som beskriver vilka eftersträvade procedurer som ska genomföras, eller hur de
ska genomföras.
Organiseringen av utvärdering i regelstyrningen kan tänkas ha en extern och
värdeneutral form för att kunna avgöra om en regel följs på tillfredsställande
vis. En intern och värdeneutral organisering är också möjlig då lojalitet mot
auktoriteter är central i byråkratin. En utvärderare som är internt verksam på
en utvärderingsavdelning, borde här kunna upprätthålla en formell neutralitet.
Om en styrfunktion tilldelas regelstyrningens utvärdering kan den sammanfattas som uppföljande och kontrollerande.
Idag tar sig regelstyrningens utvärdering flera uttryck. Den återfinns i
finansiell kontroll, revision och uppföljning där procedurer ska följas för att
formellt godkännas. Den inbegriper kriterier på utfallsnivå vilket innebär att
kvantifierade prestationer (utfall), som antalet genomförda aktiviteter eller
antalet deltagare i ett kompetensutvecklingsprojekt, blir kriterier. De ska följas
upp kontinuerligt, och insatser kan på så sätt värderas utifrån om tillräckliga
medel satts in och hur mycket tid som har ägnats åt att utbilda deltagare,
snarare än om utbildningsinsatser har gett effekter i samhället på längre sikt
(Lindensjö och Lundgren, 2000, s. 154). En skillnad mot mål- och
resultatstyrningens mål är att kvalitetskriterier (”reglerna”) idag tenderar att
vara utformade av en central förvaltning (jmf. Krogstrup, 2006, s. 189).
Regelstyrningen aktualiseras samtidigt i verksamheter där mål och effekter är
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svåra att mäta. Ett exempel är Hasenfelds (1983) människobehandlande
organisation, där en god vård eller ett kvalitativt socialt arbete är problematiska
mål, rent mättekniskt. Istället kan den professionella praktiken kvalitetssäkras
genom precisa kriterier för hur enskilda aktiviteter ska gå till enligt
professionens normer. En viktig skillnad mot den idealtypiska byråkratins
utvärdering är här att kriterier sätts av professionen och inte av den centrala
förvaltningen.
2.2.2.2. Utvärdering i mål- och resultatstyrning
I mål- och resultatstyrningen har utvärdering en given plats för att principaler
ska få kunskap om agenternas måluppfyllelse. Syftet är att genom kvantitativt
mätbara mål återspegla vad verksamheten har åstadkommit i relation till
målen. Utvärderingen blir ett underlag för kontroll (uppifrån-och-ner). I förlängningen ska kunskapen kunna sammanställas på övergripande nivå och
verksamheten kunna jämföras med liknande verksamheter i konkurrenssyfte.
Målet är ett deskriptivt kriterium som grundas i en politisk beslutsprocess
och det sätts på förhand av principalen. Det är substantiellt och anger vad som
ska uppnås, och det operationaliseras i nästa steg av agenten som når målet på
valfritt sätt. Målet mäts sedan i efterhand eller under verksamhetens gång för
att värdera nuläget. Utvärdering i mål- och resultatstyrning organiseras därför
inte bara som en kontrollerande efterhandsbedömning, utan kan också anta en
internt främjande, målstyrande och korrigerande form under verksamhetens
gång (Hertting och Vedung, 2009, s. 71). Denna form är nerifrån-och-upp då
den initieras och används av verksamheten själv men ändå är målstyrande för
en högre nivå. I den internt främjande typen kan återkopplade utvärderingsresultat också leda till enkellooplärande där verksamhetens intressenter
förbättrar tillvägagångssätt och rutiner (Argyris och Schön, 1978). Dubbellooplärande, att förändra förutsättningarna för tillvägagångssättet, är dock inte
primärt. Det skulle i detta fall kunna innebära att målen i sig förändras.
Utvärderaren är i princip en extern värdeneutral expert i den kontrollerande
målutvärderingen för att nå upp till idealet om den representativa demokratins
kontrollant. Att i den kontrollerande målutvärderingen vara intern i förhållande till agenten är otänkbart. Eftersom principal-agentförhållandet bygger på
en misstänksamhet från principalen skulle denna utvärdering inte få en
legitimitet hos principalen. Med det internt främjande syftet ovan är det dock
möjligt. Sammanfattas utvärderingen i en styrfunktion kan den benämnas
målstyrande och korrigerande.
2.2.2.3. Utvärdering i nätverksstyrning
Nätverksstyrningens utvärdering skiljer sig på flera punkter från de tidigare två
styrningslogikerna. Där deras utvärdering kan förknippas med mätning och
återspegling av en enskild verklighetbild, ligger fokus nu på att inhämta
kunskap från intressenter med skilda utgångspunkter och perspektiv. Syftet är
att få kunskap om ett problem eller att främja lösningen av det. Det finns
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ambitioner om dubbellooplärande där utvärderingen och dess process kommer
till en sådan användning att inte bara tillvägagångssätt ändras, utan också
verksamhetens grundläggande problembilder och utgångspunkter. I fråga om
organisering är det därför en horisontellt involverande utvärdering, där
utvärderingens intressenter är mottagare. Kontrollerande syften är dock
möjliga när staten kan vilja veta huruvida nätverket uppfyller sitt mandat eller i
vilken mån de uppfyller intressenters behov (jmf. Hertting och Vedung, 2009,
s. 74ff).
Kriterier i extern nätverksstyrning kan ta sig flera uttryck. Närmast till
hands ligger intressentkriterier, där verksamhetens berörda tillfrågas om hur de
upplever att nätverket lyckats. En sådan subjektiv värdeteori kan bedöma
verksamheten enligt professionellas krav och standarder, eller mot
individuellas och brukares behov och krav (Karlsson, 1999b, s. 46). Fokuseras
nätverkets gemensamma bästa blir koordineringskriteriet relevant, vilket
innebär att aktörernas förmåga att tillsammans koordinera strategier eller
resurser bedöms (Hertting och Vedung, 2009, s. 77f). Ett annat kriterium är
relevanskriteriet, där utväderaren undersöker om nätverket motsvarar det
nätverk som utifrån forskning skulle behövas för att lösa det underliggande
problemet (Hertting och Vedung, 2009, s. 78). Det är ett preskriptivt
kriterium, då ett externt forskningsläge utgör referenspunkt. Mål som sätts
upp av principalen för att koordinera och mobilisera projektaktörer är av
mindre mättekniskt intresse. Mål som kriterium kan enligt Hertting och
Vedung (2012, s. 40) dock bli aktuella för att utvärdera deltagarnas bidrag till
ett mål som kommit fram under nätverkets gång, eller för att bedöma måls
kapacitet att mobilisera aktörer.
Utvärderarens roll (organisering) har avslutningsvis ingen entydig lutning åt
det externa eller interna hållet. Nätverkets högre grad av informalitet och
intressentkriterier kräver en förståelse för verksamhetens funktionssätt, vilket
indikerar att en intern roll skulle vara att föredra. Å andra sidan kan det
kontrollerande syftet i denna styrning precis som i mål- och resultatstyrningen,
efterfråga en extern roll. Styrningslogikens generella styrfunktion som kan
sammanfattas som lärande och koordinerande, är därför en styrfunktion med
reservationer.
2.2.2.4. Tre utökade styrningslogiker
Utvärderingens tre centrala problem varierar med styrningslogikernas olika
krav (se tabell nedan). Även om det finns utrymme för utvärderingens
variation också inom respektive styrningslogik, har varje logik en relativt
distinkt styrfunktion. Regelstyrningens utvärdering är en kontrollerande
uppföljningsfunktion, och mål- och resultatstyrningen är korrigerande och
målstyrande både under verksamhetens gång och i efterhand. Den externa
nätverksstyrningens utvärdering har dubbellooplärande och koordinering som
fokus. Att notera är att alla styrningslogiker idealtypiskt tilldelas en deskriptiv
värdeteori som gör utvärderarens funktion värdeneutral.
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Tabell 3. Utvärdering i styrningslogiker
Utvärderingsproblem
Syfte
Kriterium

Regelstyrning

Mål- och resultatstyrning

Extern nätverksstyrning

Kontrollerande

Kontrollerande och
internt främjande,
Deskriptiva mål

Främjande
Kunskapsutvecklande
Deskriptiva intressentoch koordineringskriterier
Horisontell
Nerifrån-och-upp
Intern och extern
Lärande och
koordinerande

Deskriptiva regler,
processer och utfall

Organisering

Uppifrån-och-ner
Extern

Styrfunktion

Uppföljande och
kontrollerande

Uppifrån-och-ner
Nerifrån-och-upp
Extern expert
Målstyrande och
korrigerande

Sammanställningen avslutar avsnittet om hur utvärdering relaterar till
styrning. Dock finns anledning att ytterligare undersöka frågan om användning, samarbete och lärande, där utvärderingen ska komma till nytta för verksamheten. Denna användningsfråga fördjupas under följande avsnitt.

2.2.3. Ökad användning genom samarbete

För att besvara utvärderingsfrågan, hur lärande utvärdering genom följeforskning
kan förstås i förhållande till andra utvärderingsansatser, görs en utvikning till
mer specifika utvärderingsbegrepp. Då utvärderingens integrering har minskat
gapet mellan styrning och utvärdering, och då fler aktörer involveras i realiseringen av offentlig politik, har efterfrågan på samarbetande och följsamma
utvärderingsansatser ökat. Syftet med detta avsnitt är att beskriva vad som
kännetecknar sådana utvärderingsansatser. Begreppen sorteras inte in i styrningslogikerna då användningsambitioner i utvärdering är en mer generell
fråga.
2.2.3.1. Utvärderingsanvändning
En utgångspunkt tas i forskningen om utvärderingars användning som är
relativt omfångsrik. På 1970-talet ifrågasattes antagandet att forsknings- och
utvärderingsresultat skulle plockas upp av beslutsfattare på det instrumentella
sätt som var tänkt där resultat som förbättringsförslag direkt implementerades
(Weiss, 1979, 1977; Weiss och Bucuvalas, 1980). Utvärderingen gav på sin
höjd intressenter nya idéer eller förståelse för utvärderingsobjektet (konceptuell
användning) eller en spridning i många olika kanaler, som på sikt kunde
påverka helt andra processer än den ursprungliga (upplysande användning).
Kunskap från forskning och utvärdering var ofta ett sätt att legitimera politiska
beslut genom att försvara eller attackera en viss position (för ett svenskt
exempel, se Nilsson och Sunesson, 1988). Boswell (2012, s. 7f) skiljer på en
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legitimerande funktion och en understödjande. Den första handlar om att en
aktör vill uppfattas som en användare av expertkunskap, vilket gör att andra
litar på att aktörens beslut är välgrundade. Den understödjande funktionen
innebär att expertkunskap ger auktoritet till en särskild policyposition, eller
underminerar en rivaliserande aktör. Skillnaden är alltså att den legitimerande
användningen ger legitimitet till en hel aktör, medan den understödjande ger
legitimitet till en position i fråga om en viss policy. De är båda symboliska i
meningen att den använda kunskapen ökar trovärdigheten snarare än
förbättrar aktörens utfall och resultat. Det är inte kunskapens substans som
används, utan vad den signalerar i fråga om trovärdighet om en aktör och dess
policyer.
Användningsforskningen anammade efterhand att utvärdering endast är ett
av många underlag i en politisk kontext eller beslutssituation. Beslutsfattare
eller andra användare ger ofta ideologi, intressen och ett förslags genomförbarhet högre prioritet än utvärderingsresultat (Shadish m.fl., 1991, s. 53).
Kunskap appliceras inte instrumentellt utan gör stegvisa och diskreta inspel i
policyprocessen (jmf. muddling through, Lindblom, 1979; knowledge creep,
Weiss, 1980).
Olika användningsformer illustreras i figuren nedan. De jämförs utifrån en
modern föreställning om framsteg där välfärdssamhällets arbete går från ett
oönskat till ett önskat tillstånd (pil ett). I pil två används utvärderingen
instrumentellt i det fortsatta arbetet med en ny intervention. I den tredje pilen
används utvärderingen istället konceptuellt, vilket innebär att den kan komma
till nytta senare i ett annat sammanhang. Den fjärde pilen innebär utifrån en
modern framstegstanke, en illegitim utvärderingsanvändning. Småpilarna
symboliserar exempelvis legitimerande användning av utvärdering (DahlerLarsen, 2003, s. 4).
Figur 2. Användningsformer utifrån en modern föreställning om framsteg
Det önskade

Tid

Det oönskade
1

2

3

4

5

= Utvärdering
Källa: Dahler-Larsen (2003, s. 4)

I den femte pilen är kopplingen mellan oönskat och önskat inte lika tydlig. I
den reflexiva modernitetens decentraliserade styrning är frågan hur
utvärderingen ska hantera kontingensen, den ständiga osäkerheten.
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Utvärderingens roll blir istället att vara en följsam hjälp för beslutsfattare att
lyssna och vara uppdaterade, att studera kontextuella förändringar och att vara
reaktiv i relation till dessa. Utvärdering är därför inte något som bara ska göras
en gång i efterhand, utan helst tidigt och kontinuerligt i policyprocessen mot
det för tillfället önskade och inte självklara målet. Denna användning stöter
samtidigt på nya problem, då utvärderingen fortfarande har samma krav på sig
som den moderna utvärderingen: att vara ett objektivt mätinstrument (DahlerLarsen, 2012b, s. 150ff). En utvärderingströtthet kan uppstå, när utvärdering
inte anses komma till nytta och inte kan ge entydiga och klara resultat kring de
komplexa problem som identifieras. Den reflekterande utvärderingspraktiken
har heller ingen tydlig samhällsidé som den moderna utvärderingens sociala
ingenjörstanke. Den måste därför hitta andra sätt att kommunicera sin nytta
gentemot samhället.
Den femte utvärderingsanvändningen blir en kontinuerlig reflektionsprocess i organisationer. En instrumentell användning mot mål eftersöks
fortfarande, men vägen dit har anpassats till den reflexiva modernitetens förutsättningar. Detta ökade behov av återkoppling har öppnat för utvärderingsansatser som betonar samarbete mellan verksamhet och utvärderare.
2.2.3.2. Samarbetande ansatser
Oförmågan att skapa instrumentell användning av färdiga utvärderingsresultat
riktade uppmärksamheten mot att skapa användning under utvärderingsprocessens gång. Patton (1978, 1996) talade om processanvändning som nyttan
av att utvärderaren är närvarande i verksamheten som ska utvärderas. På denna
punkt har forskare åtskilliga gånger debatterat utvärderarens ansvar och
uppgifter i främjandet av användning hos en utvärderings intressenter (t.ex.
Alkin, Patton och Weiss, 1990; Donaldson, Patton, Fetterman och Scriven,
2010). Den ena ytterligheten är att det inte är utvärderarens sak att främja
användning. Antingen för att utvärderingen ses som ett opartiskt underlag
bland många andra i en politisk beslutsprocess, och att utvärderingsuppdraget
därför endast sträcker sig till överlämnandet av en rapport. Eller för att
utvärderingen ska genomföras med så liten interaktion mellan utvärderare och
intressenter som möjligt för att slå vakt om utvärderarens opartiskhet och
resultatens objektivitet. Den andra ytterligheten är att så tidigt som möjligt
identifiera dem som kan och kommer att använda sig av utvärderingen och
arbeta med dem under utvärderingsprocessens gång (Patton, 1996).
I den senare positionen har forskare lyft fram lärande som en strategi för
ökad kunskapsanvändning. De har haft intresse för sociala och psykologiska
perspektiv på lärande, många med en konstruktionistisk ingång (Preskill och
Torres, 2000). Argument är att dialog och samtal, reflektion och
ifrågasättandet av värden och normer skapar en större förståelse för den
utvärderade verksamheten, för deltagande intressenter och för utvärderaren
(Shulha och Cousins, 1997). Intressenter lär sig genom utvärdering, och inte
bara av resultaten som finns i en rapport. En ofta refererad tankefigur om hur
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lärande kan bidra till utvärderingsanvändning i organisationer är Argyris och
Schöns (1978, 1995) tidigare nämnda loopar. En enkelloop står för att
individer lär sig göra någonting de redan kan bättre genom finjusteringar. En
dubbelloop står för ifrågasättandet av värden, normer och andra
grundantaganden som ligger till grund för arbetssättet i den första loopen
(Argyris och Schön, 1978, s. 2f). Genom att återföra utvärderingsresultat
under processens gång kan utvärderingen bidra till lärande av båda sorterna.
Samarbetande utvärderingsansatser strävar efter att öka kunskapsanvändningen eller för att stärka verksamhetens intressenter. Ansatserna
karaktäriseras av att forskare eller professionella utvärderare som genomför en
utvärdering, på något sätt samarbetar med individer, grupper eller sammanslutningar som har ett intresse i det program eller utvecklingsprojekt som
utvärderas (Cousins och Whitmore, 1998, s. 5). Denna relativt breda
definition betonar samarbetet under utvärderingsprocessens gång mellan
utvärderare och utvärderad verksamhet. Bland dessa ansatser finns olika
intressent- och empowermentmodeller, liksom den norska følgeforskningen
som blir relevant i Sverige och som beskrivs närmare i kapitel fem.
Cousins och Whitmore (1998, s. 10) beskriver en samarbetande
utvärderingsprocess genom tre dimensioner som var och en har ett kontinuum
med två poler (se figur nedan). Den första dimensionen (a) är kontroll över
utvärderingsprocessen, där kontroll avser tekniskt beslutsfattande i en påbörjad
utvärdering. Den sträcker sig från att utvärderaren har full kontroll över
utvärderingsprocessen, till att den utvärderade verksamhetens praktiker har
kontrollen. En andra dimension (b) är intressenturval, vars ytterligheter är att
enbart primära användare ska delta, eller att alla ”legitima” grupper deltar i
utvärderingen. Primära användare är exempelvis projektledning, professionella
och styrgrupp. Alla legitima grupper utgörs av brukare, anhörigorganisationer
Figur 3. Tre dimensioner av en samarbetande utvärderingsprocess

Källa: Cousins och Whitmore (1998, s. 11)
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och berörda men inte direkt involverade intresseföreningar. En tredje
dimension (c) är intressenters deltagardjup, som sträcker sig från en
konsulterande roll utan beslutsbefogenheter i utvärderingsprocessen till en
djupt deltagande roll där intressenter deltar i alla utvärderingens steg.
Två samarbetande ansatser som författarna kontrasterar är den praktiska
och den transformativa participatoriska ansatsen (PPE respektive TPE).
PPE:s funktion är att understödja verksamhetens beslutsfattande, och
utgångspunkten är att involvering av primära intressenter kommer att främja
utvärderingens relevans, ägarskap, och därmed användning. Det är utvärdering
för beslutsfattare, med beslutsfattare i praktiken (jmf. Cousins och Earl, 1995,
s. 9). Idén med TPE däremot, är att använda deltagande för att göra social
förändring demokratisk. Utgångspunkten är här att stärka (empower)
människor genom deltagande i kunskapskonstruktion och genom deras
förståelse av kunskap, makt och kontroll. Gränsen mellan utvärderare och
deltagare suddas ut, och alla blir jämlika i kunskapsbildningen. En tredje
utgångspunkt är kritisk reflektion, att ifrågasätta och beakta egna värderingar,
utgångspunkter och antaganden (Cousins och Whitmore, 1998, s. 6ff; SuárezHerrera, Springett och Kagan, 2009, s. 325ff).
Distinktionen mellan TPE och PPE är relevant eftersom den understryker
PPE:s effektivitetstanke, där intressentdeltagande blir ett medel för att stödja
organisationens beslutsfattande, problemlösning och utvärderingsanvändning.
Weiss (1998b, s. 30f) menar att denna praktiskt problemlösande roll snarast
blir konserverande, då utvärderaren inte kommer att kunna ställa de viktiga
frågorna. Genom att fokusera på vad professionella och ledning kan påverka
direkt, kommer sökljuset att riktas mot frågor över vilka de har auktoritet.
Frågor kommer inte att röra maktfördelning, social förändring, nya roller i
verksamheten eller begränsande ramar, utan istället hur enskilda parametrar
kan ändras för förändrade resultat. Utvärderingen blir ett forum där
intressenter, finansiärer och utvärderare kan träffas och samtala, och få ”inputs
into an action-oriented, problem-solving, organizationally specific frame”
(Weiss, 1998b, s. 31). I ett kritiskt perspektiv exkluderas andra legitima
grupper och deltagande kan i värsta fall bli en kontrollmekanism över
intressenter (Suárez-Herrera m.fl., 2009, s. 330), där deltagande blir ett tvång
eller symbolisk handling (jmf. Cooke och Kothari, 2001). Styrformer som
lyfter fram deltagande kan vara ett sätt att legitimera styrning snarare än att
förändra beslutsfattande (Newman, 2001).
PPE:s intressentdeltagande syftar sammanfattningsvis inte till demokratisering och medbestämmande utan stödjer en effektivitetsdiskurs. Utifrån
Houses (1978) grundläggande distinktion uppfattar jag därför att det inte är
pluralism utan snarare utilitarism som åsyftas. Om styrning idag involverar
intressenter i ökad utsträckning, ska samarbetets syfte därför beaktas för att
förstå dess stöttande funktion. Är det ett deltagande som ska underlätta
verksamhetens beslutsfattande och måluppfyllnad (utilitarism)? Eller finns det
till och med en plats i styrningen för mer transformativa ambitioner (plura-
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lism)? Idén om ett ökat intressentdeltagande i styrningen är ett genomgående
tema i avhandlingen. Det behandlas tydligast i kapitel nio där den svenska
ansatsen lärande utvärdering genom följeforskning karaktäriseras och jämförs
med andra utvärderingsansatser.

2.2.4. Avslutning

Under kapitlets andra del har utvärderingsbegreppet definierats, beskrivits
genom centrala utvärderingsproblem och integrerats i styrningslogikerna. Det
har skett genom att se på hur styrningslogikerna premierar vissa svar på
utvärderingens problem om syfte, kriterier och organisering. Vidare har frågan
om utvärderingens användning och strävan efter att öka denna genom
samarbetande ansatser problematiserats. Kapitlet har mynnat ut i begrepp som
gör det möjligt att analysera styrning och utvärdering på två nivåer, liksom hur
den alltmer närvarande samarbetsaspekten kan förstås. Nu övergår kapitlet till
avhandlingens tredje begrepp, översättning. Där frågan hittills har gällt hur
styrning och utvärdering kan karaktäriseras i en enskild kontext, är frågan nu
hur en utvärderingidé kan analyseras, när den förändras mellan två kontexter.

2.3. Översättning

Såhär långt har begrepp lyfts fram som kan användas för att besvara
avhandlingens styrnings- och utvärderingsfråga. I kapitlets tredje del lyfter jag
fram begrepp för översättningsfrågan, hur ongoing evaluation översätts vid
förflyttning från en EU-kontext till en svensk myndighetskontext. Under ett
första avsnitt beskrivs översättningens utgångspunkter, och under det andra
det centrala översättningsbegreppet inramning. Ett tredje avsnitt behandlar
hur de beskrivna styrningslogikerna kan förstås i ett institutionellt perspektiv
som begränsande och möjliggörande institutionella styrningslogiker. I ett fjärde
avsnitt beskrivs avhandlingens analysmodell.

2.3.1. Idéspridning studeras genom översättning

Genom översättning studeras idéspridning. Därigenom lyfts den mottagande
kontexten fram samt tolkningar och övertygelser hos dess aktörer. I översättningens motsats, den naturvetenskapligt influerade diffusionen, har resande
idéer en egen energi. Aktörer som befinner sig mellan sändare och mottagare
ses där främst som hinder och förvrängare, istället för att som i översättningen
bli själva förutsättningen för idéspridningen:
[The] model of diffusion may be contrasted with another, that of the
model of translation. According to the latter, 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
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drop, or modifying it, or deflecting it or betraying it, or adding to it, or
appropriating it. (Latour, 1986, s. 267)
En idé som sprids kommer att förändras, fortsättningsvis översättas, utifrån
vilka aktörer som kommer i kontakt med den och tillskriver den olika
egenskaper. I avhandlingen har en utvärderingsidé inga beständiga egenskaper
eller delar, utan endast temporära egenskaper i relation till de aktörer som den
har förbindelser till. Utvärderingsidén är således inte essentialistiskt utan
relationellt definierad. Denna utgångspunkt bottnar i en performativ ontologi,
där den sociala verkligheten betraktas som en pågående konstruktion. Den
kännetecknas av att det är omöjligt att fastställa samhällets egenskaper i
princip, utan bara i praktiken. Forskaren har därför inte en priviligierad
tillgång till kunskap om verkligheten, utan har rollen att följa aktörers
handlingar i praktiken (Czarniawska, 2005, s. 15f; Latour, 1986, s. 273).
I avhandlingen är denna ontologi grundläggande för att förstå den resande
utvärderingsidén. Den europeiska utvärderingsidén om ongoing evaluation är
inte färdigformulerad genom dess skapare (Europeiska kommissionen), utan är
i senare svenska aktörers händer. Ongoing evaluations egenskaper i Sverige kan
förändras om svenska aktörer av olika anledningar tillskriver utvärderingsidén
nya egenskaper.
Tre översättningsprinciper lyfts fram (jmf. Latour, 1987, s. 259). För det
första handlar idéspridning om att mobilisera andra aktörer som kan sprida
idén. Genom att övertyga dem om att deras intressen tas tillvara, förbinds de
till utvärderingsidén och ger den fortsatt energi på sin resa. Samtidigt kan de
mobiliserade aktörerna ha synpunkter på idén och tillskriva den nya
egenskaper, vilket är en nödvändig komplikation för att idén ska få ny energi
och resa vidare. En översättningsprocess kantas därför av förhandlingar mellan
aktörer kring hur idén ska tolkas. En andra princip är att ingen version av
utvärderingsidén är mer eller mindre ”sann”, den är alltid ett resultat av att
översättande aktörer framgångsrikt framfört sin idé till andra aktörer som för
den vidare.
Den tredje översättningsprincipen är att det finns platser i en kedja av
upprepade översättningar, en så kallad översättningsprocess, där en
utvärderingsidé är särskilt stabil. En sådan obligatorisk passerpunkt stabiliserar
ett nätverk av aktörer men blir instabil när utvärderingsidén ifrågasätts och
förändras på nytt (jmf. Callon, 1986, s. 6f). I avhandlingen hanterar jag denna
stabilitet som legitimitet, i bred mening att aktörers handlingar är önskvärda
och lämpliga inom ett socialt konstruerat system av normer, värderingar och
trosföreställningar (Suchman, 1995, s. 574). Två obligatoriska passerpunkter
används, en på EU-nivå och en på svensk nivå:
1. Europeiska kommissionens vägledning om ongoing evaluation på EUnivå: Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation During
the Program Period (Europeiska kommissionen, 2006a).
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2. En antologi författad av myndigheter och externa aktörer på svensk
nivå: Lärande utvärdering genom följeforskning (Svensson, Brulin,
Jansson och Sjöberg, 2009).
Passerpunkterna kan liknas vid två frysta ögonblick på utvärderingsidéns resa
från EU-nivå till svensk nivå. De har valts ut, då de utifrån empirin för det
första representerar temporärt stabila idéer som samlar många aktörer, och för
det andra utgör startpunkt för en ny idéresa. Vägledningen om ongoing
evalaution är ett informativt underlag för alla medlemsstater. Antologin om
lärande utvärdering genom följeforskning hade många författare som skrev om
samma utvärderingsidé, och som används som kurslitteratur för kursdeltagare i
en fortsatt översättning. Passerpunkterna är samtidigt relativt öppna för den
som önskar ifrågasätta dem. Vägledningen är just vägledande, och således ett
exempel på den typ av interaktiva styrmedel som används från EU-nivå.
Som frysta ögonblick är vägledningen och antologin analyspunkter och
centrala empiriska underlag för styrningsfrågan, hur ongoing evaluation och
lärande utvärdering genom följeforskning har utformats efter styrning på EUnivå och på svensk nivå. För översättningsfrågan är det dock processen mellan
dessa passerpunkter som är av intresse. I dessa processer upplöses ongoing
evaliation (passerpunkt 1) då svenska aktörer ifrågasätter och översätter den.
Upprepade översättningar på svensk nationell nivå leder succesivt fram till en
antologi om lärande utvärdering genom följeforskning (passerpunkt 2) där en ny
temporär punkt stabiliseras.
Hur kan då dessa översättningsprocesser studeras? Då översättning inom
den företagsekonomiska organisationsteorin ofta har gällt hur idéer materialiseras i praktiken (Czarniawska och Joerges, 1996), har jag valt att inrikta mig
på utformningen av utvärderingsidén, innan en utvärderingspraktik har tagit
form. Andra exempel på hur en sådan fas kan studeras finns hos Johnson
(2003) som talar om politisk översättning, och hos Mörth (2003) som
använder redigering (jmf. Sahlin-Andersson, 1996).
I avhandlingens analysmodell utgår jag från Callon (1986, s. 6), som menar
att varje passerpunkt är problematiserad utifrån problemet som idén ska lösa,
hur lösningen ser ut, och hur olika aktörer ska agera för att uppnå det önskade
tillståndet. Det handlar om att stabilisera ett nätverk av aktörer genom att låsa
dem till den problematisering som lyfts fram. Passerpunkterna är inramade
genom ett problem, en lösning och en motivering som fått legitimitet.

2.3.2. Inramning

På samma sätt som det i nya styrformer efterfrågas nya utvärderingsformer,
krävs också nya metodologiska angreppssätt för att förstå formulering och
implementering av politik där flera aktörer deltar. 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,
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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 (jmf. Lukes,
1974). Inramning handlar om detta, att sätta ramar för en verklighet inom
vilken vissa lösningar blir möjliga och begripliga. Där Europeiska
kommissionen inte kan eller vill detaljreglera hur utvärdering ska ske och
utformas, blir det istället av vikt att rama in problemet som utvärderingsidén
ska lösa och på så sätt styra de tillvägagångssätt som står till buds.
I avhandlingens översättningsmodell lånas rambegreppet från social
mobiliseringsteori, som har använt det för att förstå hur sociala rörelser
mobiliseras (Snow, Rochford Jr, Worden och Benford, 1986). Denna
teoribildning har i sin tur lånat rambegreppet från Goffman (1974, s. 21), som
ser ramen som en lins genom vilken man uppfattar och tolkar världen. Ramen
blir ett tolkningsschema som gör att en aktör kan lokalisera, uppfatta,
identifiera och etikettera händelser inom sitt livsrum och i världen i stort.
Genom att ramen organiserar erfarenhet vägleder den handlande och gör
livshändelser meningsfulla för individer och kollektiv (Boxenbaum, 2006, s.
940). Att betona är att ramen inte ska ses som en psykologisk mekanism, utan
snarare som en interaktionsprocess: “[c]ollective action frames are not merely
aggregations of individual attitudes and perceptions but also the outcome of
negotiating shared meaning” (Benford och Snow, 2000, s. 614).
2.3.2.1. Inramningsaktiviteter
Utvärderingsidéer stödjer sig liksom all organisatorisk verksamhet på någon
sorts ram. En ram består av inramningsaktiviteterna problem-, lösnings- och
motiveringsinramning (Benford och Snow, 2000, s. 615). De är begrepp som
används för att studera hur aktörer, enskilt eller i interaktion med andra, gör
upprepade inramningar av en utvärderingsidé, som till slut resulterar i en
obligatorisk passerpunkt. Då syftet är att mobilisera andra till översättningen,
är ramen alltid explicit och kan studeras genom text och intervju.
I probleminramningen identifieras ett problem i det existerande arrangemanget samt hur problemet har uppstått och vem eller vad som är orsaken.
Det kan handla om att en aktör särskilt lyfter fram problemen med frånvaron
av återkoppling under ett projekts gång. I lösningsinramningen lanseras ett eget
utvärderingsförslag som bättre lämpat för problemet genom att degradera den
befintliga eller föregående lösningen. 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. Exempelvis framställer en myndighet sin
lärande och utvecklingsinriktade utvärderingsidé som bättre lämpad än befintliga traditionella utvärderingspraktiker. En tredje aktivitet är motiveringsinramningen där övertygande argument och en normativ rationalitet lanseras
för att stödja den nya visionen. Till exempel lyfter en myndighet fram att
utvärderingsidén stödjer högre långsiktiga mål i linje med Lissabonstrategin.
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I Boxenbaums (2006) närliggande översättningsmodell benämns den
ramförändring som sker mellan två kontexter som (1) ramtransformering,
”fairly self-contained but substantial changes in the way a particular domain of
life is framed” (Snow m.fl., 1986, s. 474). Studiet av en översättningskedja bör
dock också vara öppen för tre andra typer av ramförändringar. En ram behöver
inte fullt ut transformeras utan kan istället (2) överbryggas med en annan
ideologiskt likformig men strukturellt osammanhängande ram. Den kan också
(3) förstärkas och tydliggöras i fråga om inramningsaktiviteter eller (4) utökas
för att inbegripa fler intressen, även om de är av underordnad betydelse för
huvudmålet. Översättning innebär därför inte bara en genomgående
transformering av problem, lösning och motivering, utan kan beskrivas som en
förändring av olika slag. 6
2.3.2.2. Utvärdering som inramad idé
Innan vi går vidare i analysmodellen ställs frågan vad som utmärker just en
utvärderingsansats som inramad idé. Som nämnt inledningsvis är utvärdering
inte bara ett tillfälligt mode, utan institutionaliserad, alltså förgivettagen, i
samhället. Som enskild idé kan dock olika utvärderingsansatser ramas in olika
framgångsrikt. Zahariadis (2003, s. 99ff) skriver utifrån agendasättandeteori,
om politiska förslags sannolikhet att bli uppmärksammade och komma upp på
agendan för beslut. Förslag som anknyter till higher order symbols, symboler av
den högre rangen, är värden som är viktiga och relevanta för hela samhället.
De är exempelvis enhetliga och långvariga, då de är viktiga under längre tid.
Idéer som knyter an till sådana symboler har större chans att få stöd (jmf.
Elder och Cobb, 1983, s. 39). Dock har symboler ingen egen mening, utan
måste associeras till utifrån sin egen kontext. I denna mening måste en
utvärderingsidé knyta an till symboler som är viktiga i den kontext som idén
ska användas i. Upprinnelsen till termer som ”lärande” och ”forskning” blir
därför relevanta att utforska i analysen av den svenska utvärderingsansatsen.

2.3.3. Institutionella styrningslogiker

Studiet av översättning framstår än så länge som en relativt okomplicerad
uppgift då det endast är fråga om att identifiera problem, lösningar och
motiveringar. Översättarna framstår som aktörer som kan omforma en
ankommande idé efter egna målsättningar. Översättningen i denna skepnad
bortser från strukturella villkors betydelse för aktörers inramningsmöjligheter.
6
Det ska nämnas att det finns en omfattande statsvetenskaplig forskning som undersökt hur problem
och lösningar i policyer formuleras och på vilka frågor som hamnar på den politiska agendan (Felstiner,
Abel och Sarat, 1980; Rochefort och Cobb, 1994; Stone, 1989). Kingdon (1995) verkar i samma
tradition men kombinerar den med en organisationsteoretisk soptunnemodell, där beslut kommer till
först då problem, lösningar och politiska förutsättningar förenas under rätt omständigheter och genom
policyentreprenörers försorg (jmf. March, Olsen och Christensen, 1976). I förhållande till denna
litteratur är översättning en policyanalys som kan förknippas med en mer tolkande och
konstruktionistisk inriktning (Bacchi, 2009; Yanow, 2007).
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Institutionella styrningslogiker utnyttjas därför för att teckna den struktur och
institutionella kontext inom vilken inramningen sker.
2.3.3.1. Vad är en institutionell logik?
Ramar är grundade i styrningslogikerna som beskrevs under styrningsavsnittet.
Styrningslogikerna ses i översättningsprocessen som institutionella styrningslogiker som både begränsar och underlättar aktörers inramningsaktiviteter. En
institutionell logik utgår från samhällets grundläggande institutionella
ordningar som den kapitalistiska marknaden, den byråkratiska staten, familjen,
demokratin och religionen. De har alla en central logik som hämmar 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 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). Till den
institutionella mål- och resultatstyrningslogikens regulativa del hör dokument
som slår fast att mål ska sättas och utvärderas. Dit hör också att sociala
interventioner ska organiseras i program som planeras, genomförs och
utvärderas mot sina mål. Till den normativa delen hör istället mer uppmanande vägledningar och kvalitetskriterier om god managementsed. Exempel på
kognitiva institutioner är uppfattningar om mål som bästa kriterium.
Poängen med att se styrningslogikerna som institutionella i översättningsprocessen är att aktörers val, intressen, värden och antaganden är inbäddade i
styrningslogikerna (jmf. Granovetter, 1985). En aktörs inramning är ett
resultat av interaktionen mellan aktörens agens och de institutionella logiker
som begränsar den.
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. Anhängare av
utvärdering med grund i den externa nätverksstyrningen kan uppfatta
regelstyrningens uppföljning som stel och mekanisk och se logikerna som
oförenliga. Teoribildningen om institutionella logiker skiljer sig på denna
punkt från nyinstitutionalismen där fält istället likriktas genom en uppsättning
dominerande institutioner (t.ex. DiMaggio och Powell, 1983; Powell och
DiMaggio, 1991).
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I avhandlingen har styrningslogikerna sammantaget två ansikten. De är
dels politiskt-administrativa strukturer som beskrivits under styrningsavsnittet.
Men de är samtidigt trossystem, där aktörer följer vad som är lämpligt och
förgivettaget i en viss kontext. De är analytiskt åtskilda, där det institutionella
synsättet på styrningslogiker betonas i översättningen mellan EU-nivå och
svensk nivå.7
2.3.3.2. Institutionella styrningslogiker på ett utvärderingsfält
Översättningen sker 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. Utvärderingsfältet innehåller många olika kunskapsobjekt. Det finns heller ingen enskild
förgivettagen och institutionaliserad utvärderingspraktik. Scriven (2003)
menar att utvärdering är en transdisciplin som tjänar andra discipliner, likt
statistik. Andra författare har lyft svårigheten i att professionalisera
utvärderarrollen genom certifiering eller legitimation då det bland annat inte
har ett eget avgränsbart kunskapsområde (Jacob och Boisvert, 2010; Picciotto,
2011). Vedungs (2010) böljemetafor kan också 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.
Utvärderingsfältets heterogenitet gör att Fligsteins (1997) framväxande fält
är en passande benämning. I ett sådant fält finns inte tydliga gränser till andra
fält, där andra liknande aktiviteter pågår (exempelvis processtöd) och inte en
enskild hegemonisk logik eller konsensus. Det gör att det inte alltid är lätt att
förutsäga beteenden och handlingar, särskilt då aktörer kan vara delaktiga i
flera fält med olika praktiker. 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).

Logikernas två ansikten utesluter visserligen inte varandra. Meuleman (2008, s. 58) menar att
politiskt-administrativa ”governancestilar” är en fråga om social koordinering som ytterst återspeglar
uppsättningar av gemensamma värden, föreställningar och mellanmänskliga interaktionsmönster. Det
gör styrningslogiker till en sorts kulturer eller åtminstone bilder av kulturer, vilket påminner om den
institutionella styrningslogiken.

7
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2.3.3.3. Den institutionella entreprenörens verktygslåda
Så här långt har slagits fast att utvärderingsidén ongoing evaluation studeras i
en översättningsprocess genom upprepade inramningsaktiviteter som resulterar i en obligatorisk passerpunkt. Processen utspelar sig på ett framväxande
utvärderingsfält med oklara gränser, där flera olika institutionella styrningslogiker möjliggör och begränsar översättningen. 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).
Institutionellt entreprenörskap är ett svar på ”inbäddningens paradox”: hur
aktörer kan förändra institutioner när deras handlingar, val och rationalitet är
villkorade av samma institutioner som de vill förändra (Holm, 1995, s. 1). 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).
För översättningsprocessen innebär det att när den resande utvärderingsidén ongoing evaluation 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).
Målet för översättningsprocessen är att stabilisera idén i en passerpunkt och
få legitimitet för sin inramning. För detta 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). En inramning med stöd i
en eller flera styrningslogiker kan passa den egna strategin, men förutsätter att
andra institutionella styrningslogiker inte begränsar och i praktiken undergräver denna inramning. På detta sätt betonar de institutionella logikerna en
kamp om mening.
Att bygga legitimitet för sin ram blir därför en proaktiv verksamhet och
den institutionella entreprenören måste veta var legitimitet kan hittas.
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
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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.

2.3.4. Analysmodell

Översättningens olika begrepp sammanfattas i analysmodellen nedan.
Styrningsfrågan studeras i modellens obligatoriska passerpunkter på EU-nivå
och svensk nivå och behandlas i kapitel fyra och fem. Översättningen mellan
passerpunkterna beskrivs i kapitel sex i två huvudsteg. I ett första steg
rekonstrueras översättningens kronologi. Mellan passerpunkterna som har
ramats in av Europeiska kommissionen och av svenska externa aktörer, sker
temporära inramningar av två aktörer: departement och myndigheter. En ram
hos varje aktör beskrivs utifrån problembeskrivningen av situationen innan
utvärderingsidén formuleras, aktörens lösning (utvärderingsidén) och kritik
mot den tidigare lösningen, samt motiveringen till lösningen. Det går sedan att
jämföra inramningarna och se hur problem, lösningar och motiveringar
förändras. Att aktörer kan vara involverade i varandras inramningar understryks av pilarna mellan aktörerna.
I ett andra steg studeras hur aktörer anknyter sin ram till en eller flera
institutionella styrningslogiker som finns närvarande i översättningens alla
steg. En aktör kan exempelvis beskriva problemet att kunskapsutbyte tvärs
över politikområden saknas och därmed kräver en viss sorts utvärdering, vilket
ses som ett uttryck för att en extern nätverkslogik använts som resurs och
möjliggjort en inramning.
I kapitel åtta sker en fördjupad analys. Där ses översättning som ett
institutionellt entreprenörskap. Huruvida en aktör är en institutionell entreprenör blir en framtida empirisk fråga. Utifrån de inramningar som hittas
avgörs om en aktör har initierat och deltagit i institutionell förändring med
egna mål och resurser.
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Figur 4. Analysmodell
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2.4. Sammanfattning

I detta kapitel har avhandlingens tre centrala begrepp utvecklats. I den första
delen beskrevs tre styrningslogiker, regelstyrning, mål- och resultatstyrning
och extern nätverksstyrning, som representerar tre samtida och generella
former av styrning i offentlig sektor. Styrningslogikerna är idealtyper som
fungerar som analysverktyg för att karaktärisera styrningen på EU och svensk
nivå. I empirin kommer styrningen att likna en styrningslogik, vilket blir en
utgångspunkt för att förstå vilken utvärdering som efterfrågas. För detta
behövs också begrepp för att beskriva utvärderingens olika delar och hur den
relaterar till styrningslogiker.
Under kapitlets andra del problematiserades utvärderingsbegreppet som ett
öppet och omtvistat begrepp som kan ta många skepnader. Genom att se
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utvärdering utifrån centrala problem som måste hanteras i alla utvärderingsansatser, kunde utvärdering varieras och inordnas i styrningslogikerna. På
detta sätt kunde utvärdering antas ”matcha” styrning. Vidare beskrevs också
hur ökad utvärderingsanvändning genom samarbetande utvärderingsansatser
har eftersträvats. Det beskrevs hur sådana ansatser kan analyseras, vilket blir av
intresse för att förstå den svenska ansatsen bland andra utvärderingsansatser
(utvärderingsfrågan).
Avhandlingens tredje centrala begrepp är översättning. Där de två
föregående begreppen används för att beskriva styrning och utvärdering i en
och samma kontext, har en analysmodell utformats för att förklara hur en
utvärderingsidé översätts mellan kontexter. Analysmodellen går ut på att
studera upprepade inramningar av idén i en översättningskedja från EU-nivå,
tills att den antagit ett stabilt och legitimt utseende på svensk nivå. I modellen
påverkar både aktörer och styrningslogiker utvärderingsidén.
Figur 5. Frågeställningar i förhållande till analysmodellen
EU-nivå

Styrningsfrågan:
Hur har ongoing evaluation utformats efter styrning på
EU-nivå?

Översättningsfrågan:
Hur översätts ongoing evaluation när den förflyttas från en EUkontext till en svensk myndighetskontext?
Svensk nivå

Styrningsfrågan:
Hur har lärande utvärdering genom följeforskning
utformats efter styrning på svensk nivå?
Utvärderingsfrågan:
Hur kan den i Sverige utformade utvärderingsansatsen
lärande utvärdering genom följeforskning förstås i
förhållande till andra utvärderingsansatser?
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3. FALL, MATERIAL OCH ANALYSPROCESS
Det tredje kapitlet behandlar fall, material och analysprocess. Först beskrivs
fallstudiedesignen och fallet ongoing evaluation, därefter material och datainsamling. Vidare beskriver jag analysprocessen och ger en metodreflektion,
innan kapitlet sammanfattas.

3.1. Fallstudiedesign

Avhandlingen är en explorativ studie av ett avgränsat fall i ett avgränsat
system. Fallet är utvärderingsidén ongoing evaluation som reser från EU-nivå
till svensk nivå inom EU:s sammanhållningspolitik. I forskningsprocessens
inledning uppmärksammades fallet som ett förvånande och extremt fall.
Utvärderingsidén i Sverige skilde sig från den europeiska, och forskningsproblemet inriktades på hur denna olikhet kunde förklaras. Genom datainsamling blev problemet efterhand ett problem om relationen mellan styrning
och utvärdering. Det gjorde att analysmodell och centrala begrepp växte fram i
interaktion med datainsamlingen i en forskningsprocess som därmed bäst kan
beskrivas som abduktiv (Alvesson och Sköldberg, 2008, s. 55f). Fallets
karaktär förändrades till att vara ett kritiskt fall av mer strategiskt intresse för
det generella problemet om relationen mellan styrning och utvärdering (jmf.
Flyvbjerg, 2011, s. 307). Det som gör ongoing evaluation till ett fall av
strategiskt intresse är att den formellt sett är utformad av kommissionen som
också har en styrande roll i sammanhållningspolitiken. Det finns där
utvärderingstyper innan, under och efter politikens utförande som ska tjäna
styrningen. Om utvärdering någonsin skulle vara utformad efter styrning,
skulle det alltså vara här, vilket gör fallet strategiskt för att undersöka denna
teoretiska relation (most likely case, Eckstein, 1975, s. 118f). Fallet ger
möjligheten att empiriskt undersöka antagandet om en teoretisk relation
mellan styrning och utvärdering. Det gör dock inte att avhandlingens resultat
kan generaliseras till att gälla för en utvärderingspraktik eller för andra
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strukturfondsperioder, medlemsstater eller utvärderingssystem utanför
strukturfonderna. Däremot finns analytiska generaliseringsanspråk där
resultaten relateras till en förståelse för relationen mellan utvärdering och
styrning som i sin tur kan användas i andra undersökningar (Lindgren, 2008,
s. 131f).
Fallstudiedesignen är efter Yin (2009) en enskild fallstudie med tre
inbäddade analysenheter på två nivåer: styrningskontext EU, styrningskontext
Sverige och översättningsprocessen däremellan. De befinner sig alla inom en
övergripande kontext som är EU:s sammanhållningspolitik. Resultaten från
respektive styrningskontext beskrivs i kapitel fyra och fem genom ett antal
kännetecken som jag har utformat från styrdokument och tidigare forskning.
De ger en övergripande bild av styrningen, där styrningslogikernas dimensioner har väglett valet av kännetecken.
Figur 6. Fallstudiedesign
EU:s sammanhållningspolitik 2007-2013 (fallets kontext).
Fallet ongoing evaluation som ett
fall av relationen mellan styrning
och utvärdering.
Fallet studeras i tre
inbäddade analysenheter:

Styrningskontext EU
Översättning
Styrningskontext Sverige

Två principer från översättningsmetodologin har eftersträvats (Latour, 1987, s.
258f). Den första är att förståelsen för en utvärderingsidé handlar om att förstå
aktörerna, då det är de som tillskriver utvärderingsidén egenskaper. Att
intervjua aktörer om deras uppfattningar om utvärderingsidén och ta del av de
dokument de skriver om den, blev därför en logisk utgångspunkt.
En andra princip är att förstå utvärderingsidén genom att studera den
förändring som sker när idén förflyttas till andra aktörer. Detta innebär att
studera skillnader mellan olika platser i översättningsprocessen, och viktigare,
att hela tiden följa aktörerna i olika riktningar som kan ha påverkat idén.
Praktiskt sett har aktörer placerats in kronologiskt efter idébenämningar,
styrningskontext och vilka andra aktörer de relaterar till. Översättningsprocessen har blivit en övergripande resväg för idén, även om den i verkligheten stötts och blötts i olika riktningar där aktörer samarbetat, förhandlat,
eller kanske motsagt varandra. Att likna översättningsprocessen vid en
”visklek” är därför användbart om än förenklat. Idén viskas från aktör till aktör
och förändras allteftersom, men viskningarna kan gå i olika riktningar, och de
kan komma från flera aktörer. En annan metafor är att skapandet av
översättningsprocessen blir en utgrävning, där idéns ursprung och resvägar
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söks. Utgrävningen har underlättats av att fallet är avgränsat till EU:s
sammanhållningspolitik med fokus på två strukturfonder. Där har idén kunnat
följas framåt och bakåt genom formella dokument, från Europeiska unionens
råds övergripande strukturfondsförordning till svenska myndigheters handledningsdokument.

3.1.1. Fallet ongoing evaluation och dess kontext

Ongoing evaluation är ett fall som spänner över två styrningskontexter inom
EU:s sammanhållningspolitik. 8 Medlemsstater förhandlar fram hur stora
medel som fås ut under en kommande programperiod, vilket räknas till ”high
politics”, frågor av högre politisk vikt än det som förhandlas i nästa steg: de
mål som medlen ska gå till ("low politics", Mendez, Bachtler och Wishlade,
2014, s. 263f). De stora resurser som fördelas gör politiken omstridd.
Medlemsstater betalar avgifter för EU-medlemskap som delvis fås tillbaka i
form av villkorade medel. Då det är en omfördelande och utjämnande politik
får nettobetalare som Sverige och Tyskland mindre medel tillbaka, vilket blivit
än påtagligare allteftersom nya medlemsstater tillkommit. Sverige får för
perioden 2007-2013, 1,7 av totalt 308 miljarder euro (0,5 %), och Polen 60
miljarder (19 %). 9
Sammanhållningspolitikens inriktning formuleras i ”gemenskapens
strategiska riktlinjer” (Europeiska unionens råd, 2006a). Den är en policy
(cohesion policy), en programförklaring och en uppsättning uttryckligen
deklarerade riktlinjer för en verksamhet, i detta fall program och projekt
(Premfors, 1989, s. 9). Sammanhållningspolitiken genomförs med resurser
från strukturfonder som är några av EU:s finansiella verktyg. Fonderna
regleras i vad som i avhandlingen kallas en strukturfondsförordning (Europeiska
unionens råd, 2006b), där exempelvis uppföljning och utvärdering regleras. I
avhandlingen står två fonder i fokus, Europeiska regionala utvecklingsfonden
(ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF). Genom dessa fonder drivs
sammanhållningspolitiken i svenska program med det övergripande målet
regional konkurrenskraft och sysselsättning. Fonderna bidrar till att stärka såväl
regionernas konkurrenskraft och attraktion som sysselsättningen, genom att
föregripa de ekonomiska och sociala förändringarna (Europeiska
kommissionen, 2007, s. 13ff). Detta ska i slutändan leda till arbetstillfällen och
tillväxt. 10
Jag talar ibland mer allmänt om nivåer för att skilja mellan EU:s och Sveriges styrningskontexter.
Där hela sammanhållningspolitiken utgör en tredjedel av EU:s budget (308 miljarder euro), har
Sverige tillgång till fondmedel som utgör 16 % av sammanhållningspolitiken, ca 49 miljarder euro. 82
% av sammanhållningspolitiken medel går istället till regioner med relativt låg BNP och BNI.
10
Fonderna är knutna till EU:s mer övergripande strategier. Socialfonden ska genom sammanhållningspolitiken bidra till att uppfylla Lissabonstrategin mål som innebar att EU år 2010 skulle vara
världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, och den europeiska
sysselsättningsstrategins övergripande mål om full sysselsättning, högre kvalitet och produktivitet i
arbetet samt social sammanhållning (ESF, 2007a, s. 11).
8
9
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I Sverige genomförs EU:s sammanhållningspolitik inom den regionala
utvecklingspolitiken, som ligger under Näringsdepartementet, och inom
arbetsmarknadspolitiken, som ligger under Arbetsmarknadsdepartementet.
Det finns i Sverige åtta regional- och ett socialfondsprogram som organiseras
regionalt. Ett program innehåller inte konkreta insatser, utan består i att
aktörer ute i samhället vill genomföra projekt som matchar programmens
inriktning. I Sverige förvaltar myndigheterna Tillväxtverket och Svenska ESFrådet programmen tillsammans med regionala aktörer, och utlyser medel till
tidsbegränsade projekt där aktörer bidrar med minst 50 % i egen finansiering. 11 Under perioden 2007-2013 bifölls 1314 projekt i socialfonden
(APeL, 2014, s. 8f) och 1527 projekt i regionalfonden (Tillväxtverket, 2014, s.
28). Båda fondernas projekt hade ett genomsnittligt stöd på sex miljoner
kronor. Men även om strukturfonderna omsätter stora belopp, menar
myndigheter att de inte utgör mer än några procentenheter av de totala
satsningarna på regional tillväxt (Brulin och Jansson, 2009, s. 40). Som
exempel är den svenska socialfondens resurser i relation till den totala svenska
arbetsmarknadspolitiken blygsam, en dryg miljard per år kontra 67,2
miljarder.12 Mot denna bakgrund har det framhållits i intervjuer på ESF att
socialfondens uppdrag inte är att erbjuda samma insatser som arbetsförmedlingen, utan att arbeta mer utvecklingsinriktat.
Figur 7. Svenska flerlänsregioner utifrån EU:s regionindelning (NUTS-II)

Källa: Näringsdepartementet (2007b, s. 33)
För hela målet om regional konkurrenskraft och sysselsättning får Sverige 17,7 miljarder kr. Kravet
på medfinansiering innebär det i praktiken att programmen omsätter ca 30 miljarder kr 2007-2013
(Tillväxtanalys, 2013, s. 29). Då ingår dock andra initiativ (t.ex. territoriella program) som inte
behandlas i avhandlingen då de inte stått i fokus för lärande utvärdering genom följeforskning.
12
Socialfonden avser 6,2 miljarder på sex år och lika mycket i nationell medfinansiering (esf.se). 67,2
miljarder är anslaget till utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv för 2013 (Proposition, 2012/13:1)
11
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Varje strukturfondsprogram 2007-2013 följs upp och utvärderas innan (ex
ante), under (ongoing) och efter (ex post) programperioden. Det finns också
riktlinjer och vägledningar på EU-nivå och på svensk nivå som beskriver hur
det ska gå till. Medlemsstaten genomför utvärderingen innan och under
programperioden i sina egna program, medan Europeiska kommissionen
utvärderar samtliga program i Europa i efterhand. Det ska alltså betonas att
ongoing evaluation är en av flera utvärderingsformer och att den sker under
programmens gång:
“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, 2006a, s. 6, fet stil och understrykning i
originalet)
Figur 8. Utvärderingstyper av program 2007-2013
PROGRAM 2000-2006

Ex ante

PROGRAM 2007-2013

Ongoing evaluation

PROGRAM 2014-2020

Ex post

I Sverige kom ongoing evaluation att kallas lärande utvärdering genom följeforskning (Svensson m.fl., 2009). Utöver vad som krävs av EU:s riktlinjer
föreslås svenska projektaktörer sätta undan ungefär 4 % av projektbudgeten till
utvärdering, även om mindre projekt kan göra självvärderingar. Detta skapar
en inte oansenlig marknad för utvärderingstjänster där egenföretagare,
konsultbolag, högskolor och universitet deltar i upphandlingar om
utvärderingstjänster. För att säkerställa kvaliteten i dessa utvärderingsinsatser
genomförde myndigheter bland annat kompetensutvecklingsinsatser för
utvärderare. Högskolor och universitet har under programperioden drivit
uppdragsutbildningar i lärande utvärdering genom följeforskning. Flera hundra
kursdeltagare har studerat kurslitteratur utarbetad och finansierad av
myndigheter tillsammans med ett universitetscenter och ett utvecklingsföretag.
Denna utbildningsverksamhet ligger utanför avhandlingens fokus, men utgör
efter EU-nivån och den svenska nivån en fortsatt möjlighet för studier av
översättning. Exempelvis har studier av kursdeltagares uppfattningar om den
svenska utvärderingsansatsen (Nordesjö, 2011) och dess tillämpning utifrån
utvärderingsrapporter (Sävenstrand, 2011) visat på det svenska begreppets
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heterogenitet. En annan avgränsning är kronologisk, där de svenska aktörerna
har fortsatt skriva böcker efter den inledande antologin som är översättningens
slutstation (Brulin och Svensson, 2011; Svensson, Brulin, Jansson och Sjöberg,
2013).

3.1.2. Aktörer och urval på två nivåer

Översättningsprocessens rekonstruktion startade från den kurslitteratur som
skrevs om den svenska utvärderingsidén lärande utvärdering genom
följeforskning (Svensson m.fl., 2009) och som utgör passerpunkt två. Från
intervjuer med några få intervjupersoner utökades urvalet genom ett nätverksurval, där idén följdes i olika riktningar. Intervjupersoner tillfrågades om andra
potentiella intervjupersoner som har haft ansvar för utvärderingsidén eller
påverkat den, om de inte hänvisat till sådana själva, vilket ledde sökljuset till
andra myndigheter, till EU-nivå, till norsk aktionsforskning och till
utvärderingslitteratur. Att fråga var lärande utvärdering genom följeforskning
kom ifrån och hur den uppstod kunde hos intervjupersoner besvaras med en
beskrivning av ett teoretiskt koncept eller med hänvisning till en riktlinje inom
strukturfonderna. Fördelen med ett urval som ledde i olika riktningar var att
okända intervjupersoner kunde nås, exempelvis personer som lämnat
arbetslivet eller som visste mycket om ämnet, trots att de inte arbetar inom
organisationer som skulle kontaktats genom ett mer strategiskt urval.
Nackdelen med nätverksurvalet var att undersökningen var svåravgränsad,
vilket gjort att ytterligare intervjuer alltid kändes berättigade. Resurs- och
tidsskäl satte stopp för datainsamlingen, när idéers ursprung skulle sökas på
avlägsna geografiska platser utanför den formella idéspridningen inom
strukturfonderna. En mättnad uppnåddes efterhand när intervjupersoner
föreslog redan intervjuade personer som nästa anhalt. Ett kompletterande
strategiskt urval blev aktuellt, när helhetsbilden fanns på plats för att fylla mer
formellt viktiga luckor, som chefspositioner för myndigheter eller representanter för programmens övervakningskommittéer. Utifrån dessa två urvalsprinciper har det gått att finna och intervjua de aktörer som utifrån empirin
har haft inflytande på idén. Däremot har inte andra intressanta personer
kunnat nås i samma utsträckning: personer som haft uppfattningar om idén
eller som har velat ha inflytande på idén, men inte kunnat påverka den.
Genomförandet av intervjuer har i stort varit problemfritt. Endast i
Europeiska kommissionen och i kategorin utvärderingskunniga (som dock inte
påverkat utvärderingsidén) har personer avböjt medverkan. I kommissionen
har de intervjupersoner som avböjt, hänvisat till och ersatts av kollegor. En
fördel på svensk nivå har varit min bakgrund som utvärderare. Jag kände vid
datainsamlingens början till relevanta aktörer och intervjupersoner och hade en
viss kunskap om strukturfondskontexten, vilket underlättade navigeringen på
de båda nivåerna. I det följande beskrivs aktörer och intervjupersoner på
respektive nivå. En aktör ses som en organisation eller annan avgränsbar enhet
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och kan representeras av flera intervjupersoner. Totalt har 42 personer intervjuats (se bilaga 2 för fullständig intervjuförteckning).
3.1.2.1. EU-nivå
På EU-nivå är Europeiska kommissionen och Europeiska unionens råd av
störst intresse. Kommissionen har initiativrätt till den förordning som
beskriver hur fonderna ska förvaltas och hur utvärdering ska ske. Den ska i
olika steg godkännas av och förhandlas fram med Europeiska parlamentet och
Europeiska unionens råd. I kommissionen finns direktorat med ansvar för olika
politikområden, där direktoratet för regional- och stadspolitik (fortsättningsvis
DG Regio) ansvarar för Regionalfonden, och direktoratet för sysselsättning,
socialpolitik och inkludering (fortsättningsvis DG Employment) för Socialfonden. De har i flera programperioder samarbetat kring förvaltningen av
strukturfonderna och har utifrån strukturfondsförordningens reglerande
utvärderingskrav operationaliserat mer utförliga men icke-bindande
vägledningar om hur utvärdering ska ske.
Nio personer har intervjuats i Europeiska kommissionen. Fem av dessa
arbetade på de två direktoratens utvärderingsavdelningar. Bland dem fanns en
vice-enhetschef som varit delaktig i skrivningen av ongoing evaluation, och de
övriga var tjänstemän med ansvar för utvärderingsfrågor för medlemsstaten
Sverige. Tre av nio arbetade på direktoratens svenska ”deskar”, de positioner
på ett direktorat som hanterar en viss medlemsstat men inte specifikt
utvärderingsfrågor. Där intervjupersoner på utvärderingsavdelningarna hade
direkt kunskap om kommissionens utvärderingspolicy och om utformningen
av ongoing evaluation, hade intervjupersoner på ”deskar” ett användnings- eller
beställarperspektiv på utvärdering. De är länken mellan kommission och
medlemsstat och är kommissionens adjungerade i medlemsstatens styrande
övervakningskommitté. Slutligen intervjuades en person som var tidigare
utvärderingschef på ett direktorat utanför sammanhållingspolitiken.
3.1.2.2. Svensk nivå
På svensk nivå är intervjuade aktörer departement, myndigheter och privata
och offentliga aktörer. Departementen är mottagare av strukturfondsförordningen som ligger till grund för alla svenska program. Program innehåller
utvärderingsriktlinjer som myndigheterna Tillväxtverket och Svenska ESFrådet ska utveckla. Myndigheter ska också driva programmen på regional nivå
i samverkan med olika privata, sociala och offentliga aktörer. I nästa steg
involveras ett universitetscenter och ett forsknings- och utvecklingsföretag för
att utveckla kurslitteratur och en kurs för utvärderare.
På Näringsdepartementet har två tjänstemän intervjuats som var med och
koordinerade regionalfondsprogrammens framtagning och den strategi de
ligger inom. På Arbetsmarknadsdepartementet har två motsvarande personer
intervjuats för socialfondsprogrammet. En intervjuperson på respektive
departement satt vid intervjutillfället i ett programs övervakningskommitté.
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Inom Tillväxtverket, som hanterar regionalfonden och ligger under
Näringsdepartementet, har sex personer intervjuats: en dåvarande chef för
Europaprogrammen, en tidigare enhetschef, tre tjänstemän, varav två arbetat
mer praktiskt med att utforma den svenska utvärderingsidén, samt en tidigare
tjänsteman. De har på olika sätt varit inblandade i beslut och utformning av
vägledningar och utvärderingsplaner kring lärande utvärdering genom följeforskning. På svenska ESF-rådet som ligger under Arbetsmarknadsdepartementet och hanterar socialfonden, intervjuades tre personer som var
involverade i utformningen av utvärderingsidén: generaldirektören och två
tjänstemän (varav en två gånger).
Fyra personer intervjuades på universitetscentret Helix vid Linköpings
universitet och på utvecklingsföretaget Apel som tillsammans med myndigheterna utvecklade den svenska utvärderingidén i form av kurslitteratur och en
högskolekurs. Intervjupersonerna på forskningscentret var professorer och
intervjupersonerna på utvecklingsföretaget var utvecklingsledare och i chefsposition. Dessa kallas också externa aktörer då de inte tillhör den formella
styrkedjan utan får uppdrag av myndigheter.
Bland övriga aktörer på svensk nationell nivå finns övervakningskommittéer som är de som tar övergripande beslut om programmen (två
fackliga intervjupersoner, en arbetsgivarrepresentant, en universitetsrepresentant) och innovationsmyndigheten Vinnova som tidigare arbetat med
följeforskning (två intervjupersoner). Avslutningsvis finns aktörer och
intervjupersoner som inte varit delaktiga i översättningsprocessen. TEMAgrupper i socialfonden har till uppgift att sprida kunskap från bland annat
utvärderingar (fyra intervjupersoner), och utvärderare och forskare har gett
kunskap om utvärdering och om strukturfonderna (sex intervjupersoner).
Figur 9. Intervjupersoner i översättningsprocessen
EUnivå

Europeiska kommissionen: 9
intervjupersoner
Departement: 4 intervjupersoner

Svensk
nivå
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Myndigheter: 9 intervjupersoner
Externa aktörer: 4 intervjupersoner

Andra strukturfondsaktörer:
10 intervjupersoner
Utvärderingskunniga: 6
intervjupersoner

3.2. Material

Under kapitlets andra avsnitt beskrivs det empiriska materialet: intervjuer och
dokument.

3.2.1. Intervjuer

Intervjuerna skedde mellan mars 2011 och november 2013. Bland de 42
intervjupersonerna genomfördes 9 intervjuer i par, sammanlagt 18 intervjupersoner. Intervjuerna varade mellan 30 och 90 minuter där den genomsnittliga intervjun varade en timme. Alla utom sex intervjuer spelades efter
godkännande in och transkriberades. De ägde rum på intervjupersonens
arbetsplats, i ett fall i intervjupersonens hem och i ett fall på en restaurang. Sex
intervjupersoner intervjuades per telefon, efter önskemål, eller då avståndet
omöjliggjort en personlig intervju. Ytterligare en anledning var då en intervjuperson efter genomläsning av det distribuerade informationsbrevet (se bilaga
1) meddelade att denne inte borde intervjuas eftersom personen inte visste
mycket om mina frågor. Under samtalet kom det dock fram precis sådana
resonemang jag var intresserad av, vilket gjorde att jag frågade om mina
anteckningar fick lov att användas som empiri.
Intervjupersonerna kan karaktäriseras som informanter som bidrar med
lokal kunskap om faktiska omständigheter och kronologi om en utvärderingsansats uppkomst och utveckling (jmf. Repstad, 1999). Samtidigt framförs
tolkningar om utvärderingsidéns innebörd och problemet som den ska lösa.
Där blir intervjupersonerna snarare respondenter och en analysenhet i sig själv,
då dennes beskrivningar blir föremål för en analys utifrån såväl idealtypiska
styrningslogiker som inramningsaktiviteter. Jag kommer fortsättningsvis att
tala om intervjupersoner.
Kvalitativa halvstrukturerade intervjuer fångade både vissa generella
gemensamma teman liksom unika teman beroende på var i översättningsprocessen aktören befann sig (se bilaga 1 för intervjuguide). Viktiga gemensamma teman var din roll i implementeringen av utvärderingsidén, din bild av
hur utvärderingsidén uppstod och hur utvärderingsidén ser ut. För intervjuer på
EU-nivå fanns dessutom frågor om den svenska omtolkningen av ongoing
evaluation och vad en vägledning är för något. För att uppfatta nyanser i
intervjupersonernas svar studerades utvärderingsidén om möjligt på förhand
genom dokument. Resultat kring hur en utvärderingsidé och dess ram ser ut
på en viss plats i översättningsprocessen utgår således oftast från dokument
och nyanseras om det är nödvändigt genom intervjuer. Detta leder i sin tur till
att intervjumaterialet är mest framträdande gällande översättningsfrågan som
behandlas i kapitel sex.
3.2.1.1. Intervjudilemman
Avhandlingens frågeställningar har implikationer för intervjusituationen som
kan problematiseras genom tre intervjumetaforer (Alvesson, 2011). Intervjun
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som kulturellt skript avser särskild vokabulär och metaforer som framkommer i
intervjun och som kan vara svår att tränga igenom för en oinvigd. På en EUnivå kan det finnas ett särskilt sätt att tala om utvärdering som inte återfinns
på svensk nivå. Utvärdering i Europeiska kommissionen är implicit en
kvantitativt präglad undersökning, medan det i Sverige kan innebära flera
olika saker. Sådana sätt att tala om utvärdering har i datainsamlingen setts som
ett fynd i sig och visar vilka förgivettagna sätt att tänka om utvärdering som
intervjupersonen talar utifrån, och vilka problem som dennes lösningar ska
hantera. Samtidigt måste skripten identifieras, vilket skett genom att jag bett
intervjupersonen precisera vad denne menar med begreppet utvärdering.
Intervjun som intrycksstyrning handlar om att intervjupersonen vill göra ett
gott intryck och framställa sig eller sin aktör i moraliskt och rationellt riktiga
termer i syfte att påverka intervjuaren. Ett exempel är att intervjupersoner på
svensk nivå understryker den svenska tolkningens framgång och uppskattning
på EU-nivå. Det vittnar om att intervjufrågor om varför en utvärderingsidé
från Europeiska kommissionen har förändrats i Sverige, låter ifrågasättande
och som ett sätt att ställa någon till svars för en felaktig tolkning. Det har
därför varit viktigt att inför varje intervju göra klart att kunskapsintresset inte
ska leda till en värdering av utvärderingsidén eller enskilda aktörers riktiga eller
oriktiga tolkningar och handlingar. Ongoing evaluation har hela tiden varit
avsedd att anpassas till medlemsstatsnivå. Intervjuerna har därför alltid inletts
med deskriptiva hur-frågor även om kunskapsintresset delvis varit varför.
Detta för att undvika att intervjupersonen kommer i omedelbar försvarsställning, och för att varför-frågan vanligtvis vävs in i svaret (Becker, 1986, s.
85ff). Till detta hör också att intervjuer, främst i Europeiska kommissionen,
blivit annorlunda om de spelats in eller inte. Under inspelning har
intervjupersoner uttryckt sig mycket formellt, medan de utan inspelning
kunnat tala mer fritt, då de i dessa fall inte citeras i avhandlingen. Som ett
resultat alternerade jag mellan att spela in och att enbart ta anteckningar då
intervjupersoner på EU-nivå i stort var representanter för samma aktör.
En tredje metafor är intervjun som politisk handling. Intervjupersonerna är
verksamma i politiska miljöer, där nästan inga ämnen om socialt betydelsefulla
frågor kan sägas vara neutrala i förhållande till olika intressen (Alvesson, 2003,
s. 22). Intervjupersoner kan använda intervjun för egna politiskt motiverade
syften och kan visa upp sin version av översättningen utan att delge ofördelaktiga aspekter. Intervjun blir då ett tillfälle att kommunicera kritik utan att
syna den egna positionen, och blir ett uttryck för hur en aktör utmanar en
styrningslogik utifrån en annan. För att kunna ge en tydlig bild av aktörens
inramning har det blivit viktigt att ställa fördjupade följdfrågor utifrån
kunskapen från andra intervjuer, vilket tänktes leda till mer nyanserade och
kontrasterande resonemang om aktörens position.
De tre problemen är varken möjliga eller önskvärda att eliminera från
intervjuerna. Utifrån översättningens konstruktionistiska grund avser empiri
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om hur idén ramas in, uppfattningar om problem, lösning och motivering som
ger många bilder av utvärderingsidén.

3.2.2. Dokument

Utvärderingsidén har med fördel kunnat följas genom offentligt och
elektroniskt tillgängliga dokument. Undantag är utvärderingar från tidigare
programperioder och protokoll från övervakningskommittéers möten som
erhållits genom myndigheter. Studerade dokument är dels reglerande och
juridiskt bindande dokument på varje nivå, som förordningar och program.
Dels finns mer informativa vägledningar, handledningar om utvärdering och
kurslitteratur som ska vara förklarande för olika aktörer. Dokumenten har det
gemensamt att de behandlar utvärderingsidén och är skriven av en aktör i
översättningsprocessen. De har samlats in genom websökningar på
utvärderingsidéernas benämningar och genom aktörers hänvisningar. För att få
kunskap om styrningskontexten och tidigare utvärderingshistoria har
sekundärkällor som forskningsunderlag också använts. Utvärderingsskrifter har
dock alltid utgjort startpunkt för hur utvärdering och styrning ska förstås på en
viss plats i översättningsprocessen.
Dokument är generellt sett viktiga i implementeringssammanhang. Nya
föreslagna idéer och arbetssätt måste tolkas av ansvariga aktörer, som gång på
gång får gå tillbaka till ett övergripande styrdokument som inte sällan är oklart
och oprecist utformat. Därför har det varit viktigt att få intervjupersonens syn
på dokumentens styrdignitet, som till exempel om en rekommenderande
vägledning är viktig att följa. Efter Atkinson och Coffey (2004, s. 66f) står inte
texter för sig själva, utan relaterar till andra texter, så kallad intertextualitet. I
Smiths (2006, s. 79f) hierarkiska intertextualitet sätter texter på en högre nivå
ramar och definierar koncept som kontrollerar texters utformning på lägre
nivåer. Överfört på översättningsprocessen kontrolleras vägledningen om
ongoing evaluation av strukturfondsförordningen, och de svenska programmen
ligger inom en nationell strategi. Aktörers tolkningar av dokument är därmed
centrala och intervjun kan inte ersättas av texten eller tvärtom. Hänvisningar
till dokument skedde hela tiden i intervjuerna för att ge stöd åt
intervjupersonens ståndpunkt. Detta utnyttjades också genom att be intervjupersonen kommentera passager i dokument, särskilt om jag upplevde glapp
mellan svar och dokument. Dokument blir avslutningsvis särskilt viktiga i
respektive nivås obligatoriska passerpunkt. I dessa punkter är idén temporärt
stabil och legitim i form av en central text som blir föremål för en mer utförlig
analys.
Empiriredovisningen sammanfattas i tabellen nedan. Att notera är att
översättningen mellan EU-nivå och svensk nivå enligt översättningsprocessens
logik borde ligga mellan kapitel fyra och fem, som ju utgör obligatoriska
passerpunkter. Men då kapitel fem innehåller resultat kring den svenska
kontexten, blir kunskapen värdefull för läsaren för att förstå översättningen i
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kapitel sex. Det är en presentation som börjar med översättningens start och
mål, och som avslutas med processen däremellan.
Tabell 4. Redovisning av resultat efter kapitel

Resultat för
frågeställning

EU-nivå
(Kapitel 4)
Styrningsfrågan

Svensk nivå
(Kapitel 5)
Styrningsfrågan
Utvärderingsfrågan

Översättningen
(Kapitel 6)
Översättningsfrågan

Plats i
översättningsprocessen

Passerpunkt
EU-nivå

Passerpunkt svensk
nivå

Översättning mellan
passerpunkter

Viktiga
aktörer

Europeiska
unionens råd
Europeiska
kommissionen

Universitetscenter,
utvecklingsföretag

Material

Främst dokument,
intervjuer

Främst dokument,
intervjuer

Departement, myndigheter, universitetscenter, utvecklingsföretag, övervakningskommittéer

Centrala
dokument

Rådets förordning
Vägledning om
ongoing evaluation

Antologi om
lärande utvärdering
genom följeforskning

Intervjuer, dokument

Nationell strategi,
program och regionala
planer, utvärderingsplaner, handledningar

3.3. Analysprocess

I analysprocessen beskrivs användningen av två analysverktyg: idealtyper och
inramningsaktiviteter.

3.3.1. Idealtyper

De idealtypiska styrningslogikerna är mest framträdande under styrningsfrågan, där styrning och utvärdering analyseras, men också under översättningsfrågan där de är institutionella styrningslogiker. Som idealtyper är de
teoretiska renodlingar av relationen mellan styrning och utvärdering. De är
målet för en tendens som empirin kan vara mer eller mindre lik (Eriksson,
1989, s. 186f) och deras huvuduppgift är att jämföras med empiri (Weber,
1949, s. 43). Idealtyper har varit ett av de mer använda tillvägagångssätten i
litteraturen om institutionella logiker. Den förenkling som idealtyperna
medför, lämpar sig väl för att klassificera flerdimensionella fenomen som
styrning, som inte endast avgränsas till det studerade fallet (jmf. Thornton och
Ocasio, 2008, s. 110). Idealtypens olika dimensioner gör det också möjligt att
urskilja blandningar av styrningslogiker och hur aktörer använder element från
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olika logiker i sin inramning (jmf. Thornton, Ocasio och Lounsbury, 2012, s.
52).
Det handlar dock inte som hos Weber om att formulera hypoteser, även
om jag undersöker och i någon mån prövar antagandena att styrning och
aktörer påverkar och förklarar utvärderingens utformning. Istället har
styrningslogikerna fungerat som en realistisk textanalys, där dess dimensioner
blir ett raster som läggs över både intervju och dokument för att jämföra
empiri med styrningslogiker (jmf. Bergström och Boréus, 2012, s. 150).
Skillnader framhävs både mellan empiri och idealtyp, och mellan olika aktörer
i översättningsprocessen. Analysen av styrningskontexten på varje nivå blir en
fråga om vilka grundläggande kännetecken som är framträdande, och hur
dessa kan förstås i förhållande till respektive styrningslogik. Sker styrningen i
den svenska styrningskontexten genom direkta regler och mål? Eller sker
styrningen indirekt genom att sätta upp förutsättningar för nätverk (procedur)?
Och legitimeras politiken genom att den är likvärdig eller att den är effektiv
(legitimeringsgrund)?
Då idealtypernas dimensioner har fungerat som ett analysschema, finns en
direkt koppling från teoretiska styrnings- och utvärderingsdefinitioner via
idealtyper till analys. Idealtyperna har således en hög begreppsvaliditet, alltså
en överensstämmelse mellan en teoretisk och en operationell definition.
Fördelen har varit att analysen varit systematisk och empirin kunnat lyftas upp
till de mer allmänna tendenser som idealtyperna representerat. Till nackdelarna hör att idealtyperna är stora, allmänna och gäller för två olika nivåer.
Reliabiliteten, hur tillförlitliga resultaten är, och om andra forskare skulle
kommit fram till samma resultat, kan därmed ha blivit lidande, då det inte går
att ge ett exakt svar om huruvida en viss nivås styrning återspeglar mål- och
resultatstyrning eller extern nätverksstyrning, eller det ena mer än det andra.
Detta medför ett mått av tolkning från min sida.
Avslutningsvis kan Cousins och Whitmores (1998) dimensioner av en
samarbetande utvärderingsprocess från kapitel två nämnas. De liknar idealtyper genom att dimensionernas poler är målet för en tendens, där den svenska
utvärderingsansatsen kan positioneras jämte andra ansatser. Dess glidande
skala gör dock att den inte är lika strikt vid jämförelser. De tjänar dock sitt
syfte, då dimensionsanalysen i ett första steg är en grovsortering för att få veta
vilka ansatser som den svenska ansatsen liknar. I ett andra steg görs en mer
fristående jämförelse med dessa ansatser kring centrala känntecken som
utkristalliserats i empirin.

3.3.2. Inramningsaktiviteter

För översättningsfrågan gällde schematiskt att (1) intervjua aktörer och studera
deras dokument om utvärdering; (2) rekonstruera översättningsprocessen
kronologiskt mellan de två kontexterna; (3) analysera intervjuer och dokument
utifrån problem- lösnings- och motiveringsinramning; samt (4) identifiera hur
styrningslogikerna manifesteras i dessa ramar. Inramningsbegreppen problem,
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lösning och motivering kan beskrivas som argumentationsanalytiskt inspirerade
begrepp. Lösningen identifierades genom att ta del av beskrivningar av
utvärderingidén hos respektive aktör, och av varför den föregående
utvärderingsidén var bristfällig. Problemet identifierades genom att leta efter
de problem som lyfts fram som orsak till samma lösning. Ett exempel var
problemet om återkoppling av programmets resultat under programperiodens gång
som återfinns på såväl EU-nivå som svensk nationell nivå. Intervjupersoner
lyfter genomgående fram bristen på återkoppling och kunskap som ett
problem, som gjorde att en ny utvärderingsansats behövdes. Motiveringen
identifierades genom att leta efter vad man vill åstadkomma med idén och
vilka dess långsiktiga vinster var. Genom att knyta respektive rams delar eller
helhet till en styrningslogik (steg 4 ovan) kunde motsättningar mellan logiker
inom en ram, och förändringar mellan aktörer, identifieras.
I intervjuempirin var dessa begrepp fullt tillräckliga för att få en bild av
varje aktörs inramning. Och då dokument oftast riktade sig till lägre
hierarkiska nivåer eller till utvärderingsfältet, var de argumenterande, förklarande och refererande i sin framställning och därför möjliga att analysera.
Det är således avsändarens explicita mening som jag tolkar och rekonstruerar,
och inte en underliggande mening.

3.4. Metodreflektion

Avslutningsvis tas kvalitetskriterier upp i avhandlingen som helhet, liksom
etiska aspekter. De kvalitativa resultatens trovärdighet är i avhandlingen en
fråga om transparens i beskrivningen av forskningsprocessens olika delar. Trovärdigheten har eftersträvats genom att i detta kapitel ha redogjort för fallstudiedesign, datainsamling, urval och analysprocess, liksom för tvivel och
svagheter. En sådan transparens ska ge läsaren möjlighet att bedöma rimligheten i resultat och tolkningar i förhållande till det beskrivna tillvägagångssättet. För styrningsfrågan gäller det idealiskt att styrningskontext och
utvärderingsidé har belysts utförligt. För översättningsfrågan gäller det att
beskriva innehållet i översättningsprocessens alla inramningar med återgivna
citat, som återspeglar nyanser genom skiftande utvärderingsterminologi. Detta
är förstås inte bara en tjänst till läsaren. Om beskrivningen görs ”tjock” blir
också analysens innebörd tydligare (jmf. Geertz, 1994). Möjligheten att
beskriva nyanserade och motsägelsefulla skeenden och kontexter är dessutom
en anledning till att välja fallstudien som design. Att summera resultat
kortfattat motsäger syftet med fallstudien, där själva beskrivningen i vissa fall
kan vara resultatet i sig (jmf. Flyvbjerg, 2011, s. 311).
Samtidigt är mina frågeställningars operationaliseringar sammanvävda
genom begrepp som styrningslogik, styrningskontext och utvärderingsansats.
Det har gjort strukturkravet angeläget där varje beskrivning ska eftersträva
överskådlighet och reduktion av komplexitet, och där största möjliga enkelhet
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är den övergripande normen (Larsson, 2005, s. 12). Kravet står i ett
spänningsförhållande till transparensen som har inneburit flera avvägningar i
hur fallet beskrivs och analyseras. För det första gör jag avkall på upprepade
detaljerade inramningar med liknande innehåll, för att istället lyfta fram
skillnader mellan inramningarna. För det andra beskriver jag styrningskontexterna efter kondenserade ”kännetecken”, som i empirin visat sig vara
relevanta för att förstå utvärderingsidén i fråga. För det tredje analyserar jag
frågeställningarnas resultat i skilda kapitel för att förenkla analysarbetet och
presentationen. På så sätt har jag eftersträvat så kärnfulla tolkningar som
möjligt om en ramförändring eller en styrningskontexts karaktär, i syfte att
uttala mig om relationen mellan styrning och utvärdering (jmf. Larsson, 2005,
s. 12f).
Ett annat sätt att få trovärdiga resultat har varit att pröva kunskapsanspråken i dialog med andra (kommunikativ validitet, Kvale, 1997, s. 221ff).
Eftersom jag genom ramarna tolkar och rekonstruerar andras mening, ska de i
någon mån hålla med om de empiriska resultaten. Dessa andra har dels varit
forskarsamhället jag mött vid utvärderingskonferenser och dels intervjupersoner under intervjuns gång, där jag kunnat diskutera min tolkning av
aktörernas dokument. Viktigast har varit intervjupersoner på det universitetscenter som varit med och utvecklat den svenska utvärderingsidén. Detta var
viktigt inte bara för att diskutera resultatens trovärdighet, vilket exempelvis
resulterade i förbättringar av referenser och formuleringar, liksom nya
ingångar i det empiriska materialet. Det var också etiskt relevant, då analysen
av utvärderingsidén i den andra passerpunkten bygger på kurslitteraturen som
genom referenser avanonymiserar författare som också intervjuas. Det är
överlag svårt att beskriva översättningsprocessen utan att indirekt utpeka
individer för den som har kunskap om strukturfondssystemets organisation.
Anonymitet har visserligen inte varit en förutsättning i det informationsbrev
som samtliga intervjupersoner tog del av i god tid innan intervjun, och som
fallstudie kring en unik utvärderingsidé har det inte varit möjligt att
anonymisera fallet.
Att det för insatta personer i vissa fall går att identifiera intervjupersoner
kan motiveras med att resultaten är av analytiskt intresse på aktörsnivå, och
inte individnivå. Intervjuempirin har studerats utifrån hur ongoing evaluation
översätts, när den förflyttas från en EU-kontext till en svensk myndighetskontext. Individer blir i intervjuer representanter för offentliga aktörer i
översättningsprocessen. Exempelvis representerar tre intervjupersoner på
Svenska ESF-rådet och de dokument som de skrivit, aktören ESF-rådet. Det
görs i avhandlingen visserligen en deskriptiv skillnad på vilken av de tre
intervjupersonerna på ESF som står för ett visst uttalande, men mindre en
analytisk. Empirin frikopplas därför från individer i både resultatredovisningen
och när de övergripande avhandlingsfrågorna ska analyseras (jmf. Widerberg,
2002, s. 67).
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3.5. Sammanfattning

I detta kapitel har avhandlingens fall, material och analysprocess beskrivits.
Utvärderingsidén ongoing evaluation är ett fall av relationen mellan styrning
och utvärdering. Genom att följa idén från EU till Sverige undersöks hur
utvärdering har utformats efter styrning (styrningsfrågan), men också hur
aktörer påverkar denna utformning (översättningsfrågan). På svensk nivå kan
sedan utvärderingsansatsen studeras jämte andra ansatser (utvärderingsfrågan).
Fallet är lämpligt eftersom ongoing evaluation formellt är en utvärderingsansats
för strukturfondsprogram utformad av kommissionen. Om utvärdering
någonsin skulle vara utformad efter styrning skulle det därför vara i det
studerade fallet (most likely case).
Idéns översättningsprocess mellan EU och svensk nivå strukturerar urval,
datainsamling och analys. Dess kronologi rekonstruerades genom ett nätverksurval, där intervjuer med aktörer söktes i olika riktningar och kompletterades
med ett strategiskt urval med beslutsfattare. Intervjuer och dokument om
styrning och utvärdering har utgjort empiriskt material för att analysera en
styrningskontext och utvärderingsidé på respektive nivå (styrnings- och
utvärderingsfrågan), liksom idéns succesiva förändring (översättningsfrågan).
Analysprocessen utgår från analysmodellen och de styrningslogiker och
inramningsbegrepp som utvecklades i kapitel två. Det handlar om att jämföra
materialet kring styrningen och utvärderingsidén med styrningslogikernas
dimensioner i översättningsprocessens två passerpunkter (styrningsfrågan).
Vidare identifieras problembeskrivningar, lösningsbeskrivningar samt
motiveringar till utvärderingsidén i både intervjuer och dokument (översättningsfrågan). För utvärderingsfrågan sker en analys utifrån dimensioner av
samarbetande ansatser som utvärderingsforskningen identifierat.
Till följd av fallstudiedesignens karaktär och den kvalitativa datainsamlingen, har transparens varit ett kvalitetskriterium som ställer krav på
empiriska beskrivningar för att avgöra rimlighet i resultaten. Samtidigt har
frågeställningarnas och problemets komplexitet gjort att struktur och
förenkling har eftersträvats i resultatbeskrivning och analys. I avhandlingens
andra del beskrivs de empiriska resultaten i tre kapitel.
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DEL II – RESULTAT
I avhandlingens andra del beskrivs resultaten i tre kapitel som motsvarar tre
platser i analysmodellen, vilka i sin tur kan kopplas till frågeställningarna. I
kapitel fyra behandlas styrningsfrågan i den obligatoriska passerpunkten på
EU-nivå. Först beskrivs styrningen, sedan historik om strukturfondsutvärdering och sist den utvärderingsidé som utformades av Europeiska
kommissionen. Detsamma gäller för kapitel fem som behandlar styrningsfrågan på svensk nivå. Detta kapitels empiri utgör också underlag för
utvärderingsfrågan.
Kapitel fyra och fem blir således två beskrivningar av styrning och
utvärdering i två styrningskontexter. Det är en upptakt för kapitel sex som
behandlar översättningsfrågans empiri. Översättningsprocessen mellan de två
styrningskontexterna EU-nivå och nationell nivå beskrivs och likaså hur
aktörer i en översättningskedja påverkar den utvärderingsidé de får i uppdrag
att hantera. Avhandlingens andra del avslutas med en sammanfattning av de
empiriska resultat som redovisats.
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4. EN UTVÄRDERINGSIDÉ
UTFORMAD PÅ EU-NIVÅ
Avhandlingens inledande empiriska kapitel behandlar styrningsfrågan i
analysmodellens första passerpunkt: hur har ongoing evaluation utformats efter
styrning på EU-nivå? Det ges en empirisk beskrivning av styrning och ongoing
evaluation på EU-nivå. Hänvisningar till styrningslogiker görs med jämna
mellanrum, men den övergripande analysen där styrningsfrågan granskas
närmare och besvaras, sker i avhandlingens tredje del.
Kapitlet har tre avsnitt. I det första avsnittet beskrivs styrningskontexten,
och i det andra behandlas tidigare strukturfondsutvärdering, bakgrunden till
utvärderingsidén ongoing evaluation samt dess utformning. I ett tredje avsnitt
sammanfattas kapitlet.

4.1. Styrningskontexten på EU-nivå

I detta första avsnitt behandlas fem av styrningskontextens kännetecken 20072013. De har utformats från styrdokument och tidigare forskning med hjälp av
styrningslogikernas dimensioner. Kännetecknen ger en övergripande bild av
hur sammanhållningspolitiken styrs och gör den möjlig att senare analysera
utifrån styrningslogikerna. Kännetecknen är: (1) god governance (2) strukturfonderna som flernivåsystem, (3) kommissionen som ”staten”, (4) styrmekanismer samt (5) programplanering och socioekonomisk utveckling.
Avsnittet avslutas med en konklusion om EU-nivåns styrningskontext.

4.1.1. God governance

Ett första kännetecken är styrningsidealet ”god governance”. I Europeiska
kommissionens vision för en ny styrningsriktning sägs:
The White Paper proposes opening up the policy-making process to get
more people and organisations involved in shaping and delivering EU
policy. It promotes greater openness, accountability and responsibility for
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all those involved. This should help people to see how Member States, by
acting together within the Union, are able to tackle their concerns more
effectively (Europeiska kommissionen, 2001, s. 2).
Ambitionen ska genomsyra EU:s institutioner för att göra EU relevant för
medborgaren och minska dess demokratiska underskott (jmf. Stern, 2009, s.
73). Samtidigt skriver Meuleman (2008, s. 38) att intressentinvolvering ska
tolkas som ett sätt att ge kommissionen bättre beslutsunderlag för en
effektivare styrning, och inte för dialogen i sig. För styrningsfrågan menar jag
att detta kännetecken är ett exempel på kommissionens behov av resultatlegitimitet. Kommissionen kan inte som en nationalstats parlament, hävda sin
existens genom att hänvisa till mandatet från den folkvalda representativa
demokratin. EU måste istället visa på effektivitet, öppenhet och medborgardeltagande. Detta är ett genomgående tema i den studerade styrningskontexten.

4.1.2. Flernivåstyrning och centrala principer

Ett andra kännetecken är att styrningen sker i ett flernivåsystem med EU-,
medlemsstats-, regional och lokal nivå, och med horisontell involvering från
berörda aktörer. Stame (2008, s. 133) lyfter särskilt fram flernivåstyrningens
typ II för att förstå strukturfonderna, där en aktör kan finnas på flera nivåer
och knyts till policyer, uppgifter och problem. Denna styrning skiljer sig från
motsatsen, typ I, som är en mer federalistisk och formaliserad struktur med
medlemsstaten som centrum, där varje nivå har aktörer med jurisdiktioner
(jmf. Hooghe och Marks, 2001). Båda formerna är nödvändiga för att beskriva
styrningen i det här fallet. Stabiliteten hos formella institutioner som
medlemsstaten, ska ses i kombination med mer flexibla arrangemang som
involverar relevanta aktörer.
Flernivåstyrning relaterar till subsidiaritetsprincipen som innebär att EU
endast kan ingripa om den bedöms vara i stånd att agera mer effektivt än
medlemsstaterna. Kan ett beslut som rör svenska regioner tas på regional nivå
ska detta ske för att inte göra EU onödigt byråkratiskt. Principen innebär
också att EU kan rikta sig till subnationella regionala nivåer utan staten som
mellanhand. Principen tillkom efter tryck från EU-skeptiker (Stame, 2008, s.
121), och det hävdas att detta lett till att regioner stärkts politiskt och
administrativt då regioner själva deltar i utformningen av program (jmf.
Lidström, 2010, s. 162). Samtidigt finns forskning som ser samverkan som
främst legitimitetsskapande från EU:s sida och därför skiljer mellan symbolisk
representation i styrningen och reell beslutanderätt (jmf. Blom-Hansen,
2005). Formellt kan subsidiaritetsprincipen förstås som ett stärkande
komplement underifrån till konditionalitetsprincipen, att strukturfondsmedel
kommer med regler och förbehåll ovanifrån (jmf. Milio, 2010, s. 14).
Partnerskapsprincipen är en annan central princip som innebär att
sammanhållningspolitikens mål ska förverkligas i samarbete (partnerskap)
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mellan kommissionen och medlemsstaten. Medlemsstaten ska också vid behov
upprätta partnerskap med myndigheter, med lokala, regionala, ideella aktörer
och aktörer från näringsliv och arbetsmarknadsparter och med aktörer på
miljöområdet, icke-statliga organisationer och organ som ansvarar för att
främja jämställdhet mellan kvinnor och män (Europeiska unionens råd, 2006b,
artikel 11).
För styrningsfrågan ser jag det som av intresse att betona två saker. Först är
det tydligt att flernivåstyrningens typ II ligger nära den externa nätverksstyrningens idealtyp, där aktörer samlas kring gemensamma frågor. Genom
subsidiaritets- och partnerskapsprincipen betonas både vertikal decentralisering och horisontell intressentinvolvering. För det andra ligger EU-nivån
och medlemsstaten inom samma flernivåsystem, vilket kan ifrågasätta
avhandlingens utgångspunkt om olika styrningskontexter. Samtidigt menar jag
att styrintentionerna ser olika ut beroende på om kommissionen eller en
medlemsstat sätts som ”styrare”, och medlemsstater har olika karaktäristika
och förvaltningstraditioner.
Figur 10. Flernivåsystemet i relation till svenska program och projekt

Europeiska kommissionen (DG Regio, DG Employment)

Sverige
Departement (Närings- och Arbetsmarknadsdepartementet)
Myndigheter (Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet)

Regioner
(regionalt självstyrande organ,
strukturfondsparternskap)

Program
(förvaltas av myndigheter,
har övervakningskommittéer)

Projekt
Privata, sociala, kommunala, statliga, regionala aktörer

Berörda aktörer: privata, sociala, arbetstagar-, arbetsgivaraktörer

EU
(Europeiska unionens råd, parlamentet)

4.1.3. Kommissionen som ”staten”

Ett tredje kännetecken är Europeiska kommissionens dominerande roll som
styrare, något som kan jämställas med statens roll på medlemsstatsnivå.
Kommissionen och dess direktorat är ingen folkvald församling utan är EU:s
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”statsförvaltning”. Den har ensamrätt på att lägga förslag på en bindande
förordning som i EU:s policyprocess slutligen godkänns av Europeiska
parlamentet och Europeiska unionens råd. Den är vidare förhandlande part
med medlemsstaten ifråga om program, utformar vägledningar till medlemsstater kring utvärdering och uppföljning, samt utvärderar samtliga program i
efterhand i slutet av programperioden (ex post). Med detta inflytande menar
Stame (2008, s. 123) att samtidigt som subsidiaritetsprincipen har skapat en
nedåtgående maktförskjutning till regioner, har den också skapat en
uppåtgående maktcentrering till kommissionen. Denna koncentration bottnar
enligt författaren i tre fakta. För det första är kommissionen främst ansvarig
inför andra EU-institutioner som parlament och råd, och inte direkt inför
medlemsstater och regioner. För det andra har kommissionen större kapacitet
än en enskild medlemsstats administration; den har större kunskap om EUfrågor samtidigt som den är mindre och mer effektiv. För det tredje har
kommissionen utvecklat en distanserad position för att inte bli alltför
involverad i lokal politik. Maktcentreringen har gjort att kommissionen har
särkopplats från lägre nivåer, vilket skapat en styrning som bygger mer på
distanserad kontroll, än på samarbete. Det är ett EU-övergripande resonemang som jag menar också återfinns i sammanhållningspolitiken. Detta
utvecklas under nästa kännetecken.

4.1.4. Gemenskapsmetoden och andra styrmekanismer

Ett fjärde kännetecken är gemenskapsmetoden som styrmekanism för
utformning av strukturfondsförordningen, där sammanhållningspolitikens
genomförande och strukturfondsmedels användning regleras. I den har
kommissionen initiativrätt, och rådet, med representanter från medlemsstaterna, beslutar med kvalificerad majoritet (alla behöver inte vara överens).
Parlamentet har en aktiv roll och det finns en enhetlig tolkning av EG-rätten
genom EU-domstolen. Strukturfondsförordningen är ett exempel på en
reglering som är bindande och direkt applicerbar i medlemsstaten som lag
(jmf. Nugent, 2010, s. 210; Petersen, 2010). Samtidigt hänvisar förordningen
till sammanhållningspolitikens övergripande mål (gemenskapens strategiska
riktlinjer, Europeiska unionens råd, 2006a), inom vilka medlemsstater på
nationell nivå ska utforma nationella strategier och program i partnerskap med
kommissionen och andra aktörer. Den toppstyrda reglerande förordningen
följs, men sammanhållningspolitikens mål nås samtidigt genom verksamhet på
lägre nivåer och genom horisontella och vertikala partnerskap (jmf. Stame,
2008, s. 122).
I relation till styrningslogikerna uppfattar jag att detta arbetssätt dels
representerar en mål- och resultatstyrning som manifesteras i program, som är
framförhandlade riktlinjer och kontrakt mellan medlemsstat och kommission,
med programmål som ska uppnås under programperioden. Dels syns
regelstyrningen i de procedurer och regler för hur medel får spenderas, hur
verksamheter ska organiseras och hur de ska kontrolleras genom uppföljning
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och revision. Lang (2001, s. 13) beskriver denna blandning som en
”governance-mix”, där regelstyrningen ska ses som ett medel för att nå
framgång för mål- och resultatstyrningen.
Samtidigt som makten över strukturfondernas förvaltning, och därmed den
sammanhållningspolitik som den ska finansiera, har koncentrerats till
kommissionen, har den inte möjlighet att själv ta beslut om strukturfondsförordningen. Kommissionens roll kan istället beskrivas som att den tar fram,
stödjer och gynnar vissa förslag och ger vägledning och rekommendationer.
Kommissionen har fått utveckla egna styrmekanismer som komplement
(Stame, 2008, s. 121). Sedan sent 1990-tal har en ny generation styrinstrument vuxit fram på generell EU-nivå, vilka enligt Stern (2009, s. 74f)
inte kan inordnas i en klassisk typologi som Vedungs (2003) morot, piska och
predikan. Fyra sådana styrmedel är (1) samreglerande initiativ som preciserar
breda intentioner men lämnar detaljerade regleringar till nationell nivå; (2)
dialogformer i syfte att förbättra intressenters deltagande; (3) nya former av
partnerskap och nätverk mellan EU-institutioner, medlemsstater och andra
policyaktörer; samt (4) en mer transparent användning av expertråd som
utvärdering som ska gynna offentligt förtroende och legitimitet. Den ”hårda”
gemenskapsmetoden luckras alltså upp med ökad interaktion och ökat
deltagande i flernivåsystemet där kommissionen kan påverka politiken.
För att sammanfatta uppfattar jag å ena sidan att sammanhållningspolitiken grundas i en distanserad reglerande gemenskapsmetod i en
”governance-mix” av två styrningslogiker. Å andra sidan kan samma förordning
förstås som ett brett reglerande initiativ som decentraliserar regional och lokal
utformning av sammanhållningspolitiken till medlemsstaterna att organisera i
program.13

4.1.5. Programplanering av socioekonomisk utveckling

Ett femte drag är programplanering. Den är en central princip i förordningen,
där det slås fast att mål skall förverkligas inom ramen för fleråriga program,
som omfattar fastställande av prioriteringar, finansiering och ett system för
förvaltning och kontroll (Europeiska unionens råd, 2006b, artikel 10). I
enlighet med partnerskapsprincipen kan alla lämpliga aktörer delta, och
genom additionalitetsprincipen ska insatser med stöd från strukturfonderna
aldrig ersätta medlemsstatens reguljära insatser. Mål preciseras och kvantifieras
13
Den öppna samordningsmetoden (OMC) kan nämnas som en kontrast till gemenskapsmetoden.
Den innefattar EU-gemensamma målsättningar och riktlinjer, övervakning och uppföljning med hjälp
av indikatorer samt utbyte av erfarenheter mellan medlemsstaterna (ESF, 2007a, s. 11). Det är en
mjukare styrmekanism som är vanlig inom politikområden som socialpolitik och arbetsmarknad där
medlemsstater har velat bevara sin suveränitet. Samtidigt bygger metoden på självreglering och jämförelser av medlemsstatens egna initiativ och koordineras således med målen. Metoden skiljer sig från
strukturfonderna där program får öronmärkta medel. Samtidigt kan fondernas program och projekt
ingå i dessa jämförelser (t.ex. Borrás och Jacobsson, 2004; Heidenreich och Zeitlin, 2009; Stame,
2008).
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(artikel 37) och en övervakningskommitté inrättas som är en sorts styrgrupp
för varje program (artikel 63).
Ansvaret för programplaneringen har successivt decentraliserats till
medlemsstaterna, bland annat efter kritik under perioden 2000-2006.
Kommissionen har enligt Bachtler och Mendez (2007, s. 554) svarat med att
utöva inflytande över politiken via en strategisk policynivå, ovanför programnivån. I och med denna nivå åläggs medlemsstater utforma en nationell
strategi inom ramen för sammanhållningspolitiken. Denna strategi anger
framför allt politiska prioriteringar för medlemsstaten, samtidigt som den
föreslår viktiga komponenter i programgenomförandet (Europeiska
kommissionen, 2007, s. 28). Programmen godkänns av kommissionen, som
undersöker om de ligger inom ramen för strategin och EU:s gemensamma
sammanhållningspolitik (Europeiska unionens råd, 2006b, artikel 32).
Bachtler och Mendez (2007, s. 554) menar vidare att kommissionen genom
den strategiska nivån kan förstås som att den har återtagit en del av den
kontroll som förlorats i decentraliseringen av programutformningen, eftersom
strategin inte är ett verktyg för medlemsstaten, utan snarare ett uppföljningsinstrument för kommissionen.
I kommissionens utvärderingsguide karaktäriseras programmen som
socioekonomiska utvecklingsprogram (Evalsed, 2008, s. 24ff), en karaktäristik
som har betydelse för genomförande och utvärdering. Socioekonomisk
utveckling har släktskap med nätverksstyrningens komplexitetsfråga. Den är
exempelvis en ickelinjär process som inte alltid kan förutses eller kontrolleras,
och den är normativt definierad i en policy som sätter ramar som
utvecklingens riktning ska röra sig inom. Utvecklingen sker i ett geografiskt
område vilket skapar varierande insatser och program mellan medlemsstater
och regioner. Problem är strukturella och komplexa, som exempelvis
utbildningssystem som inte är kopplade till ekonomisk efterfrågan eller
infrastruktur, ineffektiv offentlig sektor och villkor för marginaliserade
grupper. De socioekonomiska utvecklingsprogrammen består av flera olika
ömsesidigt förstärkande insatser (t.ex. infrastruktur och utbildning för en viss
region) eftersom strukturella problem är flerdimensionella. De är utformade
för en regional kontext i motsats till standardiserade åtgärder för alla regioner.
De syftar till mål som inte går att realisera genom traditionellt reglerande och
hierarkisk förvaltningsstyrning utan kräver medlemsstatens aktiva medverkan
och reformering (jmf. Stern, 2009).
För styrningsfrågan sammanfattar jag bilden i en dubbelhet. Å ena sidan
utgör idén om programplanering ett exempel på en planeringslogik som har
stora likheter med mål- och resultatstyrning. Kvantifierade och på förhand
uppsatta mål ska uppnås av agenter (medlemsstaten och dess regioner) och
revideringar av program måste godkännas av principalen (kommissionen).
Kommissionen har dessutom sett till att programmen ligger inom en nationell
strategi, vars utgångspunkter föreslås av kommissionen. Å andra sidan är både
utformning och genomförande av programmen samt utformning av kvanti-

78

fierade mål, utvärdering och uppföljning, decentraliserade till medlemsstaten.
Det är nödvändigt inte minst för att programmens inriktning på socioekonomisk utveckling ska svara mot aktörers behov i den regionala kontexten.

4.1.6. Konklusion: Ett dubbelt styrproblem

De fem ovan beskrivna kännetecknen täcker långt ifrån in alla aspekter av ett
stort område som sammanhållningspolitiken. Men jag menar att de visar på
grundbultar som i avhandlingens tredje del tjänar som empiri för att analysera
styrningen utifrån styrningslogikerna. För det första (1) finns en övergripande
tanke om god governance. Att styrning sker på distans av kommissionen, gör
att den inte har direkt förankring i de enskilda medlemsstaternas
representativa demokrati, och istället strävar efter att visa upp effektivitet,
öppenhet och medborgadeltagande. Vidare kan (2) styrningen från
kommissionen förstås som flernivåstyrning, där EU-nivån och den svenska
nivån i praktiken ligger inom samma system. Genom subsidiaritets- och
partnerskapsprinciper betonas decentralisering och horisontell intressentinvolvering. För det tredje (3) har kommissionen en särställning som ”staten”.
Den decentraliserande subsidiaritetsprincipen har också gjort att förvaltningen
av strukturfonderna som finansierar sammanhållningspolitiken, koncentrerats i
toppen av flernivåstyrningen, hos kommissionen. Det har (4) lett till ett
avstånd gentemot medlemsstater som kan sammanfattas i det fjärde kännetecknets huvudsakliga styrmekanism. Den utgörs å ena sidan av den reglerande
gemenskapsmetoden, som å andra sidan fungerar som breda reglerande
initiativ, där regional och lokal utformning av sammanhållningspolitiken
överlåts till medlemsstaterna att organisera. Det sista kännetecknet (5),
programplanering och socioekonomisk utveckling, är ett uttryck för detta. Det är
en till synes mål- och resultatstyrd planeringslogik, vars mål ska realiseras av
regionerna. Samtidigt är både utformning och genomförande av programmen
samt utformning av kvantifierade mål decentraliserade till medlemsstaten, inte
minst på grund av insatsernas socioekonomiska karaktär.
Styrningskontexten sammanfattar jag i ett dubbelt styrproblem. Det är inte
endast frågan om ett demokratiskt styrproblem som man försöker hantera
genom subsidiaritetsprincipen och god governance, där EU inte bör styra från
Bryssel, utan måste decentralisera makt för att få legitimitet. Kommissionen
har på denna punkt hittat nya distanserade sätt att styra på, som exempelvis
breda riktlinjer och en strategisk policynivå. Men jag uppfattar också att det är
frågan om ett kunskapsproblem: att inte veta hur man ska genomföra
sammanhållningspolitikens mål utan andra nivåers och aktörsgruppers aktiva
medverkan. Det är ett styrproblem som bottnar i målsättningarnas och
problemens karaktär.
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4.2. Utvärderingsidén på EU-nivå

Från styrningskontexten vänds nu blicken mot utvärderingen. Inledningsvis
beskrivs strukturfondsutvärderingens utveckling, och därefter hur
utvärderingsidén ongoing evaluation uppstod och hur den är utformad.

4.2.1. Utvecklingslinjer i strukturfondsutvärderingen

Under detta avsnitt beskriver jag strukturfondsutvärderingens utveckling fram
till perioden 2007-2013 i fyra punkter utifrån tidigare forskning. För det första
har det införts ett ökat antal granskningsformer inom EU:s strukturfonder
sedan 1988. Från kravlösa ex ante och ex post-ansatser, till en mer heltäckande
utvärderingsflora med ex ante, ex post, halvtidsutvärdering, uppdaterad
halvtidsutvärdering och uppföljning under programperioden 2000-2006. Ökad
granskning uppfattades dock 1989-1993 som för detaljerad, för oflexibel för
lokala förhållanden och oförmögen att tillskriva strukturfonderna de positiva
socioekonomiska effekter som eventuellt hittades (Bachtler och Michie, 1995,
s. 746). Liknande kritik framfördes 1994-1999, vilket medförde att
kommissionen för perioden 2000-2006 decentraliserade en stor del av ansvaret
för programimplementering, uppföljning och utvärdering för ökat nationellt
handlingsutrymme. Dessutom lades denna period fyra procent av alla strukturfondsprogrammens resurser i en resultatreserv som kopplades till den obligatoriska halvtidsutvärderingens resultat. De program i EU med bäst halvtidsresultat skulle få ta del av reserven i syfte att främja en god managementpraktik (Bachtler och Wren, 2006, s. 145). Om ansvar decentraliserades ökade
alltså utvärderingsaktiviteterna och kopplades tydligare till prestation.
För det andra har utvärdering blivit ett integrerat styrmedel på ett sätt som
ligger i linje med avhandlingens utgångspunkt: från externt krävd utvärdering
till en intern driven efterfrågan från programarbetare och beslutsfattare själva;
från utvärdering som kopplas på i slutet av ett program, till utvärdering som
integreras i programmet från början; samt från förmodan att utvärderingsresultat måste spridas i kontroll- och uppföljningssyfte, till omsorg för
systematisk användning av utvärdering under ett programs implementering
(Tavistock Institute, 2003, s. 12). Denna syn stödjs av andra forskare som
menar att utvärderingen uteslutande har fokuserat på utvärderingssyften
kopplade till programcykeln, såsom ansvarsutkrävande, förbättrad planering,
kvalitet och utfall (Batterbury, 2006, s. 181). Stern (2009, s. 82) menar att det
beror på att utvärdering i EU ofta knyts till kommissionen och därmed ett
beslutsfattarperspektiv, varför fokus hamnar på användbarhet och nytta och
mindre på utvärderingens oberoende. EU:s utvärderingspolicy skulle förändras
märkbart om Europeiska parlamentet hade en egen utvärderingagenda för
strukturfonderna. Summa och Toulemonde (2002, s. 422) menar mer
generellt att utvärderingskompetens i EU har förändrats till hur utvärderingsprojekt kan administreras och hanteras, med få ambitioner till radikal
förändring inom projekt eller program.
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För det tredje är Europeiska kommissionen en spridare av utvärdering.
Utvärderingens institutionalisering inom EU har skapat en efterfrågan på
utvärdering och en utvärderingsmarknad. Stater som tidigare inte haft någon
utvärderingstradition, har genom kommissionens utvärderingsaktiviteter
tvingats bygga upp utvärderingskapacitet som ofta resulterat i kontrollerande
utvärdering. Historiskt har en distinktion gjorts mellan Nord- och Sydeuropa,
där den förra har haft en längre tradition av att följa upp samhälleliga
interventioner (Bachtler och Wren, 2006, s. 149). Kravet på strukturfondsutvärderingen har i vissa länder ensamt skapat utvärderingskapacitet
(Toulemonde, 2000). Förutom riktlinjer har statistiska databaser, satsningar
på utvärderingsforskning (Europeiska kommissionen, 1999; Tavistock
Institute, 2003) och mötesplatser för utvärderingskunskap fungerat som
spridare.
En fjärde och sista punkt är att nya decentraliserade samarbetsformer har
fått konsekvenser för utvärderingspolicyn inom EU mer generellt (Stern, 2009,
s. 75ff). Det har uppstått flera nya utvärderingsobjekt (1) som kan studera
organisering istället för mål. Samarbete och partnerskap (2) ska genomsyra
utvärderingen, och fler aktörer involveras i utformning och genomförande.
Kommissionen delegerar allt oftare utvärderingsåtaganden till exempelvis
medlemsstater (3), (som i ongoing evaluation) och kommissionen själv
fokuserar på metasynteser. Utvärderingsresultat blir därmed mer aggregerade
(4) från kommissionens horisont och syntetiseras till strategiska helhetsbedömningar. Detta är ett resultat av att decentraliseringen flyttat den
operativa makten över strukturfondsprogram till medlemsstater.
Kommissionens utvärderingssyften förändras därmed från att vara operativa,
ett verktyg för de som hanterar programmet eller projektet (t.ex. projektledare,
programpersonal), till att vara strategiska (5), alltså underlag för beslutsfattande
och koordinering på högre nivå. Utvärderingen inriktas på användarnytta för
kommissionen (6) och underlag för dess egna beslut snarare än på en extern
parlamentarisk kontroll av fonderna – en användning som sällan ifrågasätts.
Avslutningsvis har utvärderingsidéer generellt blivit mer integrerade (7) i den
sammantagna styrningen – jämförelser, standarder och kollegiala bedömningar
fungerar självreglerande i flera av EU:s institutioner.
Sammanfattningsvis kan en utveckling ses mot flera utvärderingsformer,
mot utvärdering som integrerat styrmedel, mot EU som en spridare av
utvärdering samt mot en utvärdering som på generell EU-nivå har fått nya
styruppgifter.

4.2.2. Utvärderingsidén ongoing evaluation

Mot denna bakgrund uppstod ongoing evaluation för perioden 2007-2013. I
detta avsnitt beskrivs utvärderingsidéns bakgrund, dess innehåll samt hur
kommissionens kunskapssyn och styrintentioner mer generellt påverkar
utvärderingens metodologiska inriktning. Empirin är nu också i form av
intervjuer i Europeiska kommissionens direktorat Regio och Employment.
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4.2.2.1. Bakgrunden till ongoing evaluation
Den bild av hur ongoing evaluation uppstod som ges av intervjupersoner i
kommissionen, överensstämmer i stort med den bild som presenteras i
vägledningen om ongoing evaluation (Europeiska kommissionen, 2006a).
Bilden utgår från ett missnöje med den föregående programperiodens
halvtidsutvärdering som utfördes av medlemsländernas program efter halva
tiden (ca 2003). En första kritik var att alla halvtidsutvärderingar skedde vid
samma tidpunkt. Då alla program inte kom igång samtidigt, gjorde det att
halvtidsutvärderingar kom för tidigt eller för sent, och användningen av
utvärderingen i programmen blev på så vis begränsad. En gemensam tidpunkt
innebar också ett stort tryck på utvärderarmarknaden. Exempelvis utfördes alla
svenska halvtidsutvärderingar i nuvarande regionalfonden av samma aktör
(Europeiska kommissionen, 2004a, s. 28). En annan kritik var att halvtidsutvärderingarnas fokus var för brett. Det var reglerat i dåvarande förordning
att de skulle täcka in allt från strategi till effektivitet och implementering av
programmen, vilket gjorde att djupare analyser kunde saknas och att
utvärderingarna inte motsvarade medlemsstaternas behov (Europeiska
kommissionen, 2006a, s. 5). Detta resulterade i oklarheter om huruvida syftet
var att kontrollera medlemsstaternas program eller att låta programmen lära
sig genom utvärdering (Eser och Nussmueller, 2006, s. 256). En intervjuperson på DG Employment (IP 6) menar att halvtidsutvärderingen inom ESF
knappt var en utvärdering, det var mer av en lägesrapport om var i implementeringen av sitt program man befann sig. En tredje kritik kom enligt en
intervjuperson på DG Employment (IP 4) från medlemsstaterna. De ogillade
tanken på att halvtidsutvärderingen var kopplad till den tidigare nämnda
resultatreserven som innehöll resurser till de program som presterade bäst i sin
implementering. Försöket beskrivs som ett misslyckande där indikatorers låga
kvalitet resulterade i olika mättekniker och målförskjutning, alltså att
indikatorerna blev viktigare att uppfylla än de mål och effekter de skulle
representera. Dock bidrog aktiviteterna enligt kommissionen till ett fokus på
mål- och resultatbaserad styrning (Europeiska kommissionen, 2004b, s. 1f).
Diskussionen om ongoing evaluation uppstod ur denna såväl planeringsmässiga som medlemsstatsdrivna kritik. En av slutsatserna från en konferens i
Budapest (Europeiska kommissionen, 2003) var enligt den vice enhetschefen
på DG Regio (IP 1) att en mer efterfrågestyrd utvärderingsansats skulle låta
medlemsstaten få bestämma när, och i viss mån hur, utvärdering av
programmen skulle ske. Detta skulle lösa en del av de problem som halvtidsutvärderingarnas ”reglerande imperativ” skapade, och inte skapa, som DG
Regios utvärderingschef skriver, administrativa bördor som inte åtföljdes av
motsvarande belöningar (Gaffey, 2013, s. 200f).
Vägledningen om ongoing evaluation skrevs gemensamt av de två direktoraten, och utkast diskuterades i nätverk med medlemsstatsrepresentation och
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på en internationell utvärderingskonferens. 14 Då förslaget var medlemsstatsdrivet, mötte det enligt intervjupersoner i kommissionen aldrig något
motstånd (IP 1, 4, 6). En intervjuperson på Näringsdepartementet (IP 10)
intygar att vägledningen var välkommen, även om kommissionen samtidigt
sällan ändrar vägledningar efter kommentarer från medlemsstater.
4.2.2.2. Ongoing evaluation beskriven
I detta avsnitt beskrivs utvärderingsidén ongoing evaluation utifrån dokument
och intervjuer i Europeiska kommissionen. Den författade vägledningen står i
centrum. Den är utvecklad från strukturfondsförordningen som anger att
utvärdering ska ske innan (ex ante), under (ongoing) och efter (ex post)
programperioden (artikel 48).
Figur 11. Utvärderingstyper i programperioder
Uppdaterad halvtidsutvärdering
Ex ante

Halvtidsutvärdering

PROGRAM 2000-2006

Ex ante

Ex post

PROGRAM 2007-2013

Ongoing evaluation

PROGRAM 2014-2020

Ex post

I förordningen sägs att syftet med alla utvärderingar under programperioden…
… är att förbättra kvaliteten, måluppfyllelsen och kontinuiteten i stödet
från fonderna och strategin för samt genomförandet av de operativa
programmen mot bakgrund av den berörda medlemsstatens eller
regionens särskilda strukturella problem samtidigt som hänsyn tas till
målet om en hållbar utveckling och till relevant gemenskapslagstiftning i
fråga om miljökonsekvenser och strategisk miljöbedömning (Europeiska
unionens råd, 2006b, artikel 47)
Av intresse är först ex anteutvärderingen som sker innan programmen startas, i
syfte att förbättra programplaneringen och de färdiga programmens kvalitet
och logik. Den är ett integrerat planeringsverktyg som genomförs av en extern
utvärderare på uppdrag av medlemsstaten, och skickas till kommissionen.
14

European Evaluation Society (EES) 2006, London
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Intressentinvolvering krävs inte, men uppmuntras (Europeiska kommissionen,
2006b, s. 18f). Ongoing evaluation tar vid när programperioden börjar. I
vägledningen sägs:
“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, 2006a, s. 6, fet stil och understrykning i
originalet)
I definitionen betonas tre saker. Ongoing evaluation är för det första en process
inom vilken flera utvärderingsaktiviteter sker, och inte en enskild utvärderingsinsats som halvtidsutvärderingen (se figur ovan). En intervjuperson (IP 1)
understryker att ongoing evaluation inte heller ska ses som en utvärderingsmetod eller –modell. För det andra ska processen följa ett programs implementering för att förstå och analysera programmens utfall, resultat och utveckling
mot långsiktiga effekter. Sker utvärdering under programmets gång, kan
utvecklingen bättre förstås. För det tredje ska processen ongoing evaluation
kunna ligga till grund för rekommendationer för att förändra programmet i rätt
riktning. Utifrån definitionen kan alltså ongoing evaluation initialt förstås som
en kontinuerlig process, där återförda utvärderingsresultat ger underlag för
bättre styrning av program. Större projekt eller teman kan också utvärderas.
Ongoing evaluation har en viktig koppling till uppföljningen av indikatorer
som representerar eftersträvansvärda processer, resultat och effekter som
återkopplas i ett parallellt system (jmf. Europeiska kommissionen, 2006c).
Enligt intervjupersoner på båda direktoraten (IP 1, 4, 5) har uppföljningen
blivit viktigare och har en fundamental och kanske viktigare roll än
utvärderingen, eftersom den utgör rådata som utvärderingen ska använda sig
av. Finansiella indikatorer är dessutom de enda som är kopplade till
sanktioner, menar en av intervjupersonerna (IP 4) och i praktiken de enda som
en nationell myndighet måste mäta (jmf. Europeiska unionens råd, 2006b,
artikel 67). Det har lett till att tillgången på data kring finansiella resursers
genomflöde är god, men också att programs framgång ofta har mätts i hur stor
andel medlemsstatsmedel som har spenderats och omsatts i insatser, och inte
vad insatserna leder till (jmf. Gaffey, 2013).
Medlemsstaten ansvarar för uppföljning och ongoing evaluation i
programmen, och åläggs att skriva en utvärderingsplan varje år för att
säkerställa att utvärderingen blir ett integrerat managementverktyg
(Europeiska kommissionen, 2006a, s. 12). Tre situationer beskrivs då en
utvärdering kan initieras (s. 8). Den första är, när uppföljningen påvisar en
betydande avvikelse från uppsatta mål. Ett sådant avsteg kräver en utvärdering
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för att analysera problemen och dess orsaker och finna medel för korrigering.
En andra situation är, då större förändringar i programmet föreslås, vilka ska
föregås av utvärdering. Utöver dessa två situationer som också återfinns i
strukturfondsförordningen, uppmuntrar kommissionen utvärdering som
”according to their scope, design and time-frame, meet internal demands” (s.
9). Utifrån denna formulering kan ongoing evaluation initieras när medlemsstaten så vill.
Utifrån vägledningen kan syftet med en enskild utvärdering vara operativt
för att förbättra implementeringen och få programmet på plats, eller strategiskt
för att få kunskap om hur ett program utvecklas i förhållande till den
nationella strategin och EU:s övergripande sammanhållningspolitik. Utifrån
dessa syften kan en utvärdering fokusera på programmålens relevans i
förhållande till den sociala, ekonomiska och miljömässiga kontexten under
programperioden. Den kan undersöka strukturfondsstödets konsistens, hur det
fungerat i förhållande till andra regionala och nationella policyer. Den kan
också bedöma stödets effekter i form av utfall, mål och långsiktiga effekter.
Slutligen kan en enskild utvärdering behandla effektivitet som jämför processer
och effekter med mobiliserade medel och resurser (Europeiska kommissionen,
2006a, s. 10).
Vägledningen om ongoing evaluation innehåller också mer allmänna
principer och kvalitetskriterier. Det är dock oklart vilken status dessa
formuleringar har då de inte alltid presenteras i direkt anslutning till definitionen av ongoing evaluation. Exempelvis ska resurser för utvärdering stå i
proportion till programmet. Utvärderingen ska utföras av funktionellt sett
oberoende enheter, särskilt med tanke på att utvärderingen ligger nära programprocessen. Utvärderingsresultat ska göras transparenta på hemsidor för att
stimulera till offentlig debatt. Utvärderingens planering, utformning och
genomförande ska vidare ske i partnerskap med intressenter, med skilda
perspektiv och specifika kunskaper. Det ger möjligheter för lärande, öppenhet
och transparens. Exempelvis ska programmets övervakningskommitté vara
involverad i analysen av utvärderingsresultat och använda dem som beslutsunderlag (Europeiska kommissionen, 2006a, s. 15). Mer allmänna kvalitetsstandarder som hänvisas till är effektiv dialog och feedback, som innebär att
utvärderingsprocessen ska vara inkluderande och skapa möjligheter för
återkoppling och dialog, så att utvärderingen kan förbättras. En standard med
liknande ambition är den om effektiv spridning av resultat till beslutsfattare och
intressenter. Där sägs att rapporter och resultat ska spridas i god tid och på ett
sådant sätt som stödjer lärande av erfarenheter (Europeiska kommissionen,
2006a, s. 18).
4.2.2.3. Kunskap för att legitimera
Både i vägledning och utvärderingsguide förespråkar kommissionen formellt
mixed methods, alltså både kvalitativa och kvantitativa metoder kring design
och datainsamling (Europeiska kommissionen, 2006a, s. 18; Evalsed, 2008, s.
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18ff). Denna norm uppfattar jag inte överensstämmer med intervjusvar från
kommissionen, med vägledningen, eller med forskning om strukturfondsutvärdering, som istället pekar på den kvantitativa metodens särställning.
En intervjuperson i DG Employment (IP 5) menar exempelvis att
medlemsstater uppmuntras att göra experimentell (effekt)utvärdering där det
är möjligt. En intervjuperson på DG Regio (IP 2) hänvisar till en ”pågående
debatt” i utvärderarsamhället där kvalitativa metoder anses ge bättre
återkoppling, men kvantitativa ansatser mer pålitliga data. En annan intervjuperson (IP 4) på DG Employment menar att man gärna ser att medlemsstaterna gör utvärderingar i strategiskt syfte, som visar på bidraget till
övergripande politiska mål. Man har sett en brist i de hittills genomförda
utvärderingarna under perioden 2007-2013 som sällan har visat på added
value, alltså vad EU-finansieringen har bidragit med i form av verksamheter
och resultat, som annars inte skulle ha skett. Slutligen svarar en intervjuperson
(IP 9) förvånat på frågan om termen ”utvärdering” implicerar kvantitativ
effektutvärdering: ”What else is there? Formative? We always have to show
what we’ve done with the money.” Citatet pekar på hur kommissionens behov
av kunskap som legitimerar de stora och kritiserade strukturfonderna, påverkar
den metodologiska inriktningen. Den kopplas hos en intervjuperson på
Employment (IP 6) till en mer allmän trend mot resultatlegitimitet:
I think that the spirit in policy has changed; it’s not the intention or the
good will which counts, but also, you know: give us some evidence that
this was really good.
Intervjupersonen kopplar detta bevis för framgång till effekter:
At the moment we can’t say what the achievements are of the ESF… and
it’s the same for the ERDF (Regionalfonden) /…/ And in the light of
ever tighter budgets, I think we are just called upon to say ok, we cannot
just spend it and believe it has an effect, we have to prove it has an effect.
Det räcker alltså inte med att insatser har inputlegitimitet från beslut i
Europeiska unionens råd. Europeiska kommissionen är beroende av att kunna
visa på positiva resultat för att förklara för parlamentet och Europas befolkning
vad strukturfonderna åstadkommer. Det ska dock sägas att denna legitimerande användningstanke också har en mer instrumentell sida. En annan
intervjuperson på DG Employment (IP 4) menar att det enda syftet med
strukturfondsutvärdering egentligen är att kunna visa på att insatser får
effekter och på vad som fungerar för en framtida beslutssituation. Att det
samtidigt är svårt att visa på effekter och resultat av sammanhållningspolitikens socioekonomiska insatser är en paradox, när den på många sätt har
stått i fokus för forskning och EU:s utvärderingsansträngningar (Begg, 2010,
s. 85f).
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Legitimitetsbehovets koppling till kvantitativa data ska utifrån forskning
förstås utifrån att de ses som övertygande genom jämförelsemått, som framstår
som objektiva (Armstrong och Wells, 2006, s. 263f; Hoerner och Stephenson,
2012, s. 712ff). För kommissionen kan sådana data aggregeras i syfte att
jämföra programs prestationer inom och mellan medlemsstater, och de kan
sammanfattas kort och går snabbt att ta till sig. Jämförbarhet innebär också att
kunna ge sanktioner till medlemsstater som inte når mål utifrån mått och
enheter som kan förstås mellan alla medlemsstater. Kvantitativ datainsamling
är dessutom billigare. Gruppintervjuer, resor, och transkribering är mer tidskrävande än ekonometriska analyser av tillgängliga uppföljningsdata vilka kan
göras från utvärderarens skrivbord.
Samtidigt kan inte kommissionen tvinga medlemsstater att göra bara
strategisk effektutvärdering, då det är medlemsstaten som bestämmer hur
vägledningen om ongoing evaluation ska implementeras. Den är en referenstext
som medlemsstater uppmuntras att använda flexibelt efter sina egna behov
(Europeiska kommissionen, 2006a, s. 1). Den har inte samma legala status
som en förordning, då den inte gått via parlament och råd, utan endast
utformats internt av direktoraten. Om det finns en förståelse mellan
människor så gör de intressanta saker på egen hand menar en intervjuperson
(IP 1) och refererar till uttrycket ”you cannot legislate for quality”. Medlemsstaterna kan därför fortfarande göra halvtidsutvärderingar om de så vill, menar
en intervjuperson från DG Employment (IP 4), så ongoing evaluation innebär
främst färre krav på medlemsstaterna. Att släppa lös utvärderingsupplägget på
detta sätt sågs på förhand som riskabelt enligt en intervjuperson på DG Regio
(IP 1). Medlemsstaten kunde bestämma sig för att göra få och begränsade
utvärderingar, eller ingen utvärdering alls, och utvärderingsresultat blir också
svårare att jämföra. Å andra sidan är fördelen, att då ongoing evaluation
tillämpas och tas seriöst, kommer den att vara mycket mer anpassad till
programkontexten än halvtidsutvärderingen och därmed mer användbar.
Ett decentraliserat utvärderingsansvar medför att kommissonen måste
förlita sig på dialog och övertalning för att få sin legitimerande utvärderingskunskap. Ett exempel är att kommissionen är adjungerad i programmens övervakningskommittéer, där de kan framföra kommissionens syn på utvärderingsfrågor, men endast om den efterfrågas:
At the end of the day it’s the member states that decide, not the
commission. We are not even always associated to these (ongoing)
evaluations. Some member states invite us to their steering committees,
which they set up for every evaluation, some member states don’t. We
have no means to enforce, to enforce them to consult us. (IP 6)
Andra exempel på interaktion är att man på utvärderingsavdelningarna frågar
medlemsstaterna varför de inte hade läst vägledningen, i det fall de inte hade
gjorde någon ongoing evaluation. DG Regio har vidare en inofficiell ranking av
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medlemsstater, där de i behov av stöd i utvärderingsfrågor får mer uppmärksamhet (Sverige är inte där). Ett till exempel är att en intervjuperson (IP 5)
lyfter fram Polen som ”the champions of ongoing evaluation” till följd av sitt
frekventa effektutvärderande. 15 Slutligen finns olika utvärderingsnätverk där
medlemsstater träffas under ledning av kommissionen.

4.2.3. Konklusion: Ett resande ramverk

Strukturfondsutvärderingens utveckling mot ett integrerat managementverktyg och nya uppgifter i decentraliserad styrning, har visat på paralleller till
avhandlingens övergripande problem. I centrum står uppkomsten och beskrivningen av ongoing evaluation. Som ett svar på en tidigare rigid halvtidsutvärdering som dessutom var kopplad till utbetalningar, efterfrågades en
större frihet att anpassa utvärdering efter medlemsstatsförhållanden. Ongoing
evaluation som utvärderingidé kan sammanfattas som en kontinuerlig process
av utvärderingsaktiviteter, där återförda utvärderingsresultat ger underlag för
bättre styrning av program. Den ska utföras när medlemsstaten finner det
lämpligt, och när uppföljningssystemet visar en avvikelse. Den har därmed en
nära koppling till en uppföljningsfunktion. Trots friheten för medlemsstaten,
framgår det i intervjuer att det är effektsidan som kommissionen är mest
intresserad av. Detta till stor del för att kunna legitimera strukturfonderna
gentemot parlament, medlemsstater och Europa i stort.
Till form menar jag att ongoing evaluation ska förstås som ett ramverk, som
är öppet för tolkning och anpassning på medlemsstatsnivå. Inför resan till
svensk nivå kan man därför fråga sig om det alls är en idé eller flera idéer, eller
ingen idé alls, eftersom alla medlemsstater får göra som de vill? På denna fråga
menar jag att ongoing evaluation dels har en central funktion att löpande följa
verksamheter och återkoppla resultat i en föränderlig kontext mot uppsatta
mål. Dels urskiljer den sig också från tidigare programperiod då den är en
decentralisering av utvärderingsansvar. Den är också avgränsbar till en
vägledning och därmed paketerad och objektiverad för en resa, och är inte en
informell önskan (jmf. Czarniawska och Joerges, 1996).

4.3. Sammanfattning

I detta kapitel har styrningskontext och utvärderingsidé på EU-nivå
behandlats utifrån empirin. Resultaten visar att styrningskontexten ligger i
linje med rörelsen från government till governance. Utifrån tidigare forskning
och centrala dokument präglas styrningskontexten av ett distanserat
förhållningssätt från kommissonen, som i min mening har ett dubbelt styr15
Det ska nämnas att Polen erhåller störst resurser av alla medlemsstater inom sammanhållningspolitiken. Förutsättningarna för effektutvärdering är därmed goda, då insatser kan tänkas göra stora avtryck. Polen har också publicerat en skrift om sina erfarenheter (Olejniczak, Bienias och Kozak, 2012).
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problem. Det är inte bara problematiskt att som överstatlig nivå styra direkt
för att undvika ett demokratiskt underskott. Det är också ett kunskapsproblem
då kommissionen inte vet hur den ska genomföra sammanhållningspolitikens
mål utan andra nivåer och aktörsgruppers aktiva medverkan. Styrningen har
därigenom toppstyrda reglerande drag för att politiken ska genomföras, men
mer decentraliserade drag kring hur politiken ska genomföras. Styrningskontextens sista kännetecken, programplanering, är ett exempel på detta. Det
är å ena sidan en planeringslogik som utifrån avhandlingens styrningslogiker
bär stora likheter med mål- och resultatstyrning, då den genom kvantifierade
och på förhand uppsatta mål utgör kontrakt mellan medlemsstaternas regioner
och kommissionen. Å andra sidan är utformningen och genomförandet av
programmen samt utformningen av målen decentraliserade till medlemsstaten.
Det blir utifrån min förståelse viktigt för att få legitimitet för insatserna
(demokratiskt problem), dels viktigt för att bedriva en socioekonomisk
utveckling, som måste grundas i en lokal och regional kontext (kunskapsproblem).
Kapitlets andra huvudavsnitt behandlade EU-nivåns utvärderingsidé. Som
bakgrund beskrevs några utvecklingslinjer i strukturfondsutvärderingen som
exempelvis att fler utvärderingstillfällen har inrättats över tid och att
kommissionen är en stor spridare av utvärdering i Europa. Därefter visades att
utvärdering har utvecklats till ett integrerat managementverktyg som på senare
år fått allt fler uppgifter i decentraliserad styrning, bland annat till följd av fler
intressenter. Slutligen beskrevs att utvärderingsidén ongoing evaluation uppstod
som ett svar på en för strikt halvtidsutvärdering, som dessutom var kopplad till
utbetalningar. Ongoing evaluation som utvärderingidé sammanfattar jag som
en kontinuerlig process av utvärderingsaktiviteter, där återförda utvärderingsresultat ger underlag för bättre styrning mot programmens uppsatta mål. Den
ska utföras när medlemsstaten finner det lämpligt, och när uppföljningssystemet visar en avvikelse. Den har därmed en nära koppling till en uppföljningsfunktion. Även om utvärderingsidén ongoing evaluation kan anta en
mängd olika utseenden, framgår det i intervjuer att det är effektsidan som
kommissionen är mest intresserad av för att kunna legitimera strukturfonderna
gentemot parlament och Europa i stort. Detta menar jag står i kontrast till den
vägledning som utgör resande idé till medlemsstaterna. I vägledningen
beskrivs istället en idé som öppnar för anpassning, nationella variationer och
aktörers intressen.
Styrning och utvärdering verkar således likna en mål- och resultatstyrning,
som till följd av legitimitetssträvanden och målens karaktär, har varit tvungen
att släppa in intressenter som medlemsstater och regioner i politikens
utformning och genomförande. Det påminner därför också om extern
nätverksstyrning. Detta analyseras närmare i avhandlingens tredje del. I nästa
kapitel skiftas nivå för att granska den svenska styrningskontexten.
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5. EN UTVÄRDERINGSIDÉ
UTFORMAD PÅ SVENSK NIVÅ
När vi nu rör oss från en kontext till en annan, möter EU:s styrning en svensk
styrning. Det är alltså inte så enkelt som att utvärderingsidén färdas mellan två
separerade styrningskontexter. Istället ska EU:s styrning nu samsas med en
svensk styrning. Förutom huvuddragen i styrningskontexten behandlas i detta
kapitel också utvärderingsidén på svensk nivå. Ongoing evaluation möter precis
som styrningen, en svensk kontext med en tidigare historia.
Kapitlet struktureras precis som i föregående kapitel efter två huvudavsnitt:
styrningskontext och utvärdering. Först behandlas styrningskontextens huvuddrag. Därefter ges en bakgrundsbeskrivning av styrningskontextens tidigare
utvärdering innan den utvärderingsidé som utgör obligatorisk passerpunkt på
svensk nivå, beskrivs.

5.1. Styrningskontexten på svensk nivå

I likhet med uppdelningen i det föregående kapitlet på EU-nivå beskrivs den
svenska styrningskontexten genom ett antal kännetecken, som jag har
utformat från empiri och tidigare forskning. Dessa kännetecken är (1) en
europeiserad styrningskontext, (2) tvärsektoriellt styrd regionalpolitik och
arbetsmarknadspolitik, (3) formulering av sammanhållningspolitik med styrt
och brett deltagande, (4) förvaltningsstruktur i programgenomförandet, (5)
strukturfondsprogrammens mål och (6) temporärt projektgenomförande.

5.1.1. En europeiserad styrningskontext

Ett första kännetecken är att den svenska styrningskontexten är europeiserad,
vilket innebär att EU påverkar medlemsstatens offentliga institutioner (jmf.
Featherstone och Radaelli, 2003, s. 7). Ett konkret exempel är att förvaltningen av EU:s strukturfonder är reglerad i svensk lag (SFS, 2007:14). Annan
påverkan har efter Jacobsson och Sundström (2006) skett på tre mer generella
svenska särdrag med relevans för styrningskontexten. Det första är mål- och
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resultatstyrningens starka position, som är en följd av den svenska statsförvaltningens dualism mellan politiken som principal (regeringen och departement)
och förvaltningen som agent (myndigheter). Dualismen är dock svår att upprätthålla, då det relativt lilla svenska regeringskansliet har svårt att alltid
representera Sverige i EU-sammanhang genom en politisk regeringsnivå.
Resultatet är en svensk EU-förvaltning där myndigheter ofta får agera svenska
representanter. Exempelvis var en anställd på Svenska ESF-rådet med och
skrev socialfondsprogrammet för Arbetsmarknadsdepartementet. Kortare tidsfrister, som utgår från europeisk nivå, och fler informella förhandlingar och
samarbeten över politikområdesgränser, är andra faktorer som utmanar
dualismen.
Det andra svenska särdraget som utmanas, är de två svenska beslutsnivåerna: den centrala statliga och den kommunala självstyrande. Sedan EUinträdet har den regionala nivån blivit mer framträdande som tidigare främst
haft ansvar för sjukvård och frågor som kräver ett stort upptagningsområde. I
strukturfondernas flernivåstyrning representerar varje region ett regionalfondsprogram och en regional plan i socialfonden. Regionerna är inte längre passiva
mottagare för omfördelning av statliga medel, utan har direktkontakt med
kommissionen och egna kanaler och kontor i Bryssel, som inte går via staten
(Lidström, 2010, s. 155).
Den allt tydligare regionala nivån får konsekvenser för det tredje svenska
särdraget, korporativismen. Den innebär att arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer ges en direkt, legitim och institutionaliserad särställning att
delta i utformningen av offentlig politik (SOU, 1999:121, s. 11). I EU:s
partnerskapsform koordineras istället berörda aktörer efter mobilisering av
resurser och regionala utvecklingsfrågor.
Sammanfattningsvis menar jag att tre av Jacobsson och Sundströms (2006)
beskrivna europeiseringsprocesser är relevanta för den svenska styrningskontexten: en svårighet att upprätthålla dualismen mellan politik och förvaltning, att regioner får en mer framträdande roll, samt att fler aktörer får tillgång till den politiska processen.

5.1.2. Tvärsektoriellt styrd regional- och arbetsmarknadspolitik

Ett andra kännetecken är att EU:s sammanhållningspolitik formuleras i en
svensk nationell strategi, där politiken sammanflätas med Sveriges regionala
utvecklingspolitik och arbetsmarknadspolitik. I den nationella strategin kan
det läsas att regional utvecklingspolitik aktualiserar åtgärder inom i princip alla
politikområden, då den ska förutse och förebygga strukturproblem samt att
skapa förutsättningar för regional tillväxt och konkurrenskraft
(Näringsdepartementet, 2007b, s. 6). Det går därför inte att peka ut en enskild
instans som ansvarar för den regionala utvecklingen (Andersson, 2011).
Strategin berör också arbetsmarknadspolitik som ska inriktas på arbetslinjen:
att bryta utanförskapet på arbetsmarknaden, skapa fler jobb och fler företag
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och även göra det mer lönsamt att arbeta så att välfärden säkras
(Näringsdepartementet, 2007b, s. 6f).
Regional utvecklingspolitik och arbetsmarknadspolitik får i den nationella
strategin karaktären av vad Montin och Hedlund (2009, s. 14) kallar den
tredje generationens politikområde. Välfärdstjänster som tidigare kännetecknades av likformighet, stordriftslösningar och offentliga produktionsmonopol, hanteras nu genom administrativ pluralism där olika enheter agerar
mer eller mindre självständigt. Politikområdet är relativt frikopplat från den
parlamentariska styrningskedjan och bygger istället på ett samarbets- eller
partnerskapstänkande, där samhälleliga intressen antas kunna förenas genom
samförståndsorienterade dialoger. Till skillnad från korporativismens konfliktperspektiv, som betonar olika grundläggande intressen, utgår organiseringen
nu från allas gemensamma bästa.
De två politikområdena blir i den nationella strategin horisontella och
tvärsektoriella då de behandlar frågor som inte förverkligas inom en enskild
politisk sektor utan går tvärs över sektorer (jmf. Statskontoret, 2006). Samtidigt lyfter Hanssen m.fl. (2011, s. 40ff) fram att den svenska nationella
modellen för regional utvecklingspolitik karaktäriseras av självständiga
myndigheter under en hierarkisk mål- och resultatstyrning. Folkvalda
regionala landsting har regional utveckling som mål, men har inte egna medel
för att driva frågan, som istället kommer från statlig nationell nivå.
EU:s regionalt inriktade sammanhållningspolitik vävs i strategin sammanfattningsvis samman med statligt koordinerade men samtidigt tvärsektoriella
politikområden.

5.1.3. Formulering med styrt och brett deltagande

Nästa kännetecken är sammanhållningspolitikens formulering i strategi och
program som i Sverige har haft ett statligt styrt men samtidigt brett
deltagande. Det mål i sammanhållningspolitiken som är aktuellt för Sverige är
Regional konkurrenskraft och sysselsättning som ska bidra till att stärka såväl
regionernas konkurrenskraft och attraktion, som sysselsättningen, genom att
föregripa ekonomiska och sociala förändringar.
Strategin togs fram i en dialogprocess på regionala konferenser utifrån ett
underlag som Näringsdepartementet skrivit. Drygt 450 personer deltog, däribland departementets politiska ledning och politiska företrädare för
regionerna (Näringsdepartementet, 2007a, s. 1). I strategin finns nationella
politiska prioriteringar som godkänns av kommissionen och som alla program
ska ligga inom: (1) innovation och förnyelse, (2) kompetensförsörjning och
ökat arbetskraftsutbud, (3) tillgänglighet, (4) strategiskt gränsöverskridande
samarbete samt (5) glest befolkade områden i norra Sverige och storstädernas
förutsättningar (Näringsdepartementet, 2007b, s. 10ff).
Även om det utifrån strategin inte går att bedöma regionala aktörers reella
inflytande i utformningen, menar Didi (2010, s. 36f) att regionerna fick
besluta om insatsområden inom prioriteringarna som blev vägledande för den
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nationella strategin. I samband med strategin skapades dessutom ett nationellt
forum för kontinuerlig dialog med regionala politiska företrädare för att skapa
ett samlat svenskt agerande i dialogen med kommissionen. Det tyder på ett
fortsatt regionalt deltagande, men kan enligt Didi samtidigt ses som statens
strategi att säkerställa att regionala intressen dryftas i ett statligt kontrollerat
forum och inte direkt i kontakter med EU-institutionerna. Det ligger alltså i
linje med föregående kännetecken om en statlig koordinering av tvärsektoriell
regionalpolitik.
Vidare har åtta regionala program och ett nationellt socialfondsprogram
utarbetats i enlighet med EU:s partnerskapsprincip. Det innebär samarbete
mellan medlemsstat och kommission (som också godkänner programmen),
liksom att medlemsstaten vid behov ska se till att berörda parter, ”särskilt på
regional nivå, aktivt deltar i de olika etapperna av programplaneringen”
(Europeiska unionens råd, 2006b, artikel 11). De åtta regionalfondsprogrammen
skrevs av regionerna och hölls ihop av Näringsdepartementet som skrev ett
programgemensamt utvärderingsavsnitt. Regionalt samordnades programmen
av länsstyrelser eller regionala självstyrelseorgan. De skulle bygga på befintliga
strukturfondspartnerskap vars ordförande utses av regeringen (SFS, 2007:459).
Där skulle förtroendevalda från kommun och landsting ingå, samt företrädare
för privat, offentlig, och ideell sektor, liksom lokal nivå, näringsliv och den
sociala ekonomin (Näringsdepartementet, 2006, s. 2). Strukturfondspartnerskap skulle ge förslag på vilka prioriteringar inom strategin som det regionala
programmet skulle inriktas på.
Det nationella socialfondsprogrammet skrevs av Arbetsmarknadsdepartementet självt i dialog med arbetsmarknadens parter och godkändes av
kommissionen innan det regionaliserades (Näringsdepartementet, 2007b, s.
32). Regionala planer togs fram under ledning av samma ovan nämnda
regionala strukturfondspartnerskap. Ett förslag utarbetades tillsammans med
regionala aktörer och överlämnades till ESF-rådet för behandling i dess
övervakningskommitté (t.ex. ESF, 2007c, s. 2).
Sammanfattningsvis är partnerskapsprincipen formellt styrande för både
program och regionala planer, vilket har gett regionala aktörer möjlighet att
påverka den regionala politikens utformning genom val av insatsområden
inom den nationella strategin. Samtidigt har departementen haft en centralt
placerad roll för koordinering och sammanhållning. Jag uppfattar därför att
regional påverkan hela tiden sker inom ramen för de riktlinjer som sätts mellan
kommissionen och medlemsstaten (jmf. Didi, 2010).

5.1.4. Förvaltningsstruktur i programgenomförandet

Ett fjärde kännetecken är förvaltningsstrukturen som präglas av statlig
styrning med regionalt deltagande. Regeringens roll i genomförandet består
främst av att styra myndigheterna och försäkra sig om att de fullgör sina
uppgifter (Riksrevisionen, 2012, s. 29). Myndigheterna Tillväxtverket och
Svenska ESF-rådet ska genomföra programmen och har samlokaliserade
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regionala kontor för att samverka med både regionala och lokala aktörer och
med varandra (ESF och Nutek, 2008). Inom varje regionalt område har ett
regionalt strukturfondspartnerskap huvuduppgiften att prioritera mellan
projektansökningar som de regionala myndighetskontoren handlägger. Detta
ska säkerställa att de godkända projektansökningarna ligger i linje med
regionens prioriteringar.
Vidare finns övervakningskommittéer som är styrgrupper som ansvarar för
att programmen genomförs effektivt och beställer och använder utvärdering av
program. De är reglerade i strukturfondsförordningen och departementen är
ordförande (Europeiska unionens råd, 2006b, artikel 63). För regionalfondsprogrammen finns tre kommittéer och för socialfonden en. Representanter är
myndigheter, kommuner, arbetsmarknadens organisationer, statliga verk,
ideella organisationer, forskningsvärlden och intresseorganisationer. Europeiska kommissionen är adjungerad.
Sammantaget är förvaltningsstrukturen å ena sidan regionalt representerad
genom strukturfondspartnerskap och övervakningskommittéer. Å andra sidan
är det myndigheter som förvaltar programmen och departementen som har
positionen som ordförande i övervakningskommittén.

5.1.5. Strukturfondsprogrammens mål

Styrningskontextens genomförande delas alltså mellan myndigheter och
regioner med departement som ordförande, utifrån en statligt koordinerad och
till regionalt decentraliserad formulering av sammanhållningspolitiken. Ett
femte kännetecken behandlar de kvantifierade målen i strukturfondsprogrammen som i kapitel fyra beskrevs som ”kontrakt” mellan medlemsstaten
och kommissionen. Samtliga strukturfondsprogram ska beakta hållbar
utveckling i form av horisontella kriterier: miljö, jämställdhet, tillgänglighet
samt integration och mångfald (Näringsdepartementet, 2007b, s. 37f). Dessa
finns operationaliserade för både program och projekt att förhålla sig till. De
är en form av policyintegrering, där mål förknippade med ett sorts politikområde (t.ex. miljö, integration och mångfald) ska integreras och genomsyra
en annan policy (jmf. Andersson, 2011; Mickwitz och Kivimaa, 2007). I
socialfonden ska projekt dessutom uppfylla minst ett av fyra programkriterier:
innovativ verksamhet, lärande miljöer, samverkan eller strategisk påverkan
(jmf. ESF, 2011c, s. 1). Kriterierna ska säkerställa att programmet ger ett
mervärde till Lissabonstrategins inriktning på ökad tillväxt och sysselsättning
(ESF, 2007a, s. 33).
Programmål exemplifieras i varsin tabell. Socialfonden ansvarar för den
nationella strategins andra prioritering, kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud. Målet är ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning som riktar
sig till redan sysselsatta (Programområde 1), och ett ökat arbetskraftsutbud
som riktar sig till personer utanför arbetsmarknaden (Programområde 2, se
tabell nedan). Ett projekt som söker pengar från socialfonden ska ligga inom
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något av programområdena och ha mål som är direkt kopplade till den
regionala planens mål.
Tabell 5. Mål för socialfondsprogrammets programområde 2, exemplet
Skåne-Blekinge
Mål

Kvantifierade mål

Bidra till att kvinnor och män som står
långt från arbetsmarknaden utvecklas och
kommer i arbete eller närmare
arbetsmarknaden samt att kvinnor och
mäns möjligheter att arbeta utifrån sina
egna förutsättningar vidgas.

Minst 11 500 deltagare. Varav minst 2300
utrikes födda, 750 unga och 3000
långtidssjukskrivna.

Bidra till att underlätta ungas etablering i
arbetslivet samt förebygga att unga
hamnar i utanförskap.
Bidra till att underlätta för personer med
utländsk bakgrund att etablera sig i
arbetslivet.

Andelen deltagare, som efter avslutat projekt
har fått jobb eller upplever att deras möjligheter att få jobb har ökat, ska uppgå till minst
70 %.
Andelen deltagare i arbete, 90 dagar efter
avslutat projekt ska vara minst 10
procentenheter högre än det viktade
genomsnittliga resultatet för reguljär åtgärd
för motsvarande målgrupp.

Bidra till att underlätta en återgång till
arbete för personer som är eller har varit
långtidssjukskrivna.
Källa: Bearbetad från ESF (2007c, s. 18)

De åtta regionalfondsprogrammen innehåller regionala insatser som ligger
inom framför allt innovation och förnyelse och tillgänglighet (se tabell nedan för
ett exempel).
Programmens kvantifierade mål (även horisontella mål) och andra förhållanden följs av indikatorsystem (t.ex. finansiella, horisontella, resultat- och
effektindikatorer). Målen är relevanta för styrningskontexten då de återspeglar
förhållandet mellan principaler och agenter. Kvantifierade mål leder intuitivt
tankarna till en mål- och resultatstyrningslogik, där departementen ansvarar
för tydliga mål i program, och myndigheten som förvaltar programmen väljer
den bästa vägen till målen. Dessa mål och indikatorsystem är styrningsverktyg
som kan ha betydelse för vilken utvärdering som kommer att ske på
programnivå. Samtidigt kan mål också förstås som mobiliserande. För det
första är de mobiliserande i strategin där det är regioner som mobiliseras
genom prioriteringar och får inflytande över insatsområden och hur programål
utformas. För det andra blir samma programmål mobiliserande för
projektaktörer som ska gå samman kring de attraktiva målen, erhålla medel
från programmen och förverkliga sammanhållningspolitiken. Målen kan alltså
förstås utifrån både mål- och resultatstyrning och extern nätverksstyrning.
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Tabell 6. Mål för regionalfondsprogrammet Övre Norrland, prioriteringen
innovation och förnyelse
Insatsområde och delmål

Kvantifierade mål

Entreprenörskap och företagande: Att öka nyföretagandet och ge
befintliga företag gynnsamma förutsättningar att utvecklas, samt
främja en god tillgång till kapital så att näringslivet kan
expandera och en stark konkurrenskraft upprätthållas.

4500 skapade
arbetstillfällen
2150 nystartade
företag

Innovativa miljöer: Att stärka och öka samspelet mellan
universitet/forskningsinstitut, näringsliv och offentlig sektor och
genom detta samspel bidra till att fler idéer tas tillvara och
kommersialiseras.

1450 skapade
arbetstillfällen
300 nystartade företag

Internationellt samarbete: Att öka det internationella utbytet för
att därigenom dra nytta av de ökade möjligheter globaliseringen
innebär.

750 skapade
arbetstillfällen
25 nystartade företag

Regional attraktivitet: Att stimulera utveckling av verksamheter
och aktiviteter för att bidra till en ökad livskvalitet och
därigenom ekonomisk tillväxt.

1200 skapade
arbetstillfällen
500 nystartade företag

Källa: Bearbetad från Tillväxtverket (2007, s. 50ff)

5.1.6. Temporärt projektgenomförande

Tusentals mobiliserade projekt förverkligar programmålen och kan förstås som
programmens insatser. Lokala, regionala och nationella aktörer går samman
och söker medel, och strukturfondspartnerskapen prioriterar bland de projektansökningar som godkänts av myndigheterna. Projekten skiljer sig åt i fråga
om inriktning och storlek, men ett antal gemensamma kännetecken lyfts fram.
Enligt partnerskapsprincipen ska projekten eftersträva samverkan mellan
relevanta aktörer. ESF skriver att ”tanken är att de aktörer samverkar som
bedöms vara av betydelse för att definiera och arbeta med projektets problemoch behovsbild” (ESF, 2007a, s. 45). Vidare ska alla projekt ha minst 50 %
medfinansiering från projektaktörerna. Utifrån additionalitetsprincipen får
stödet från strukturfonderna inte heller ersätta en medlemsstats offentliga eller
motsvarande utgifter för strukturåtgärder (Europeiska unionens råd, 2006b,
artikel 15.1). 16 Det medför att projekt blir inriktade att prova innovativa
lösningar som inte skulle ha skett i reguljär verksamhet.
Socialfondsprogrammet skiljer sig på en viktig punkt då dess medfinansiering i huvudsak kommer
från arbetsförmedlingen, kommunerna och försäkringskassan, alltså en statlig och kommunal nivå med
tydliga band till arbetsmarknadspolitiken. Det innebär att socialfondens regelsystem blir mer beroende
av nationella regelsystem (Tillväxtanalys, 2013, s. 49).
16
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Alla projekt sätter upp mål som ska ligga i linje med programmen. Detta är
viktigt, då projekten är självorganiserade utifrån sina egna behov. Hos ESF
(2011a, s. 4) ska ett projekts mål och delmål ha indikatorer av både kvantitativ
och kvalitativ karaktär kopplade till sig för att dess måluppfyllelse ska kunna
bedömmas. Målen ska uppnås inom verksamheten och projekttiden, även om
övergripande och mer långsiktiga mål också kan anges.
Delmål, projektmål och övergripande mål uppfattar jag blir en kedja av mål
som nås i tur och ordning, i likhet med mål på utfalls-, resultat- och effektnivå. Det kan handla om ett visst antal kompetensutvecklade (utfall) som leder
till förbättrade chanser att komma tillbaka till arbetsmarknaden (resultat)
vilket på sikt ska få fler i arbete (effekt). I regionalfonden ligger utfallsmålens
huvudfokus på antalet skapade företag och arbetstillfällen. Det ska noteras att
enskilda projekts mål inte bara är individanknutna eller kopplade till antal
skapade företag. Ett projektmål riktat mot strukturer, kan inom ESF vara att
skapa innovativa samarbetslösningar mellan utbildningsanordnare och arbetsplatser (Ramböll Management, 2013, s. 2), som sedan är tänkta att implementeras i ordinarie verksamhet. I regionalfonden är många insatser institutionella,
där man använder resurser för att bygga upp nya tillväxtorienterade
institutioner, för att på sätt skapa fler arbetstillfällen och innovativa företag
(Tillväxtanalys, 2013, s. 41).
Viktigt är också att projekten är tidsbegränsade på ett antal år inom en
programperiod på sex år. Det rimmar med en större projektifieringstrend i
såväl den tredje generationens politikområden (Montin, 2010, s. 131) som
bland sociala verksamheter (Abrahamsson och Agevall, 2009). Ett kännetecken för det svenska programgenomförandet är enligt två intervjupersoner
(IP 16, 28) traditionellt det stora antalet projekt efter devisen ”låt tusen
blommor blomma”, även om det poängteras att antalet projekt gått från 66000
till planerade 6600 för perioden 2007-2013. Utvecklingen mot färre och större
projekt kan delvis förklaras av EU:s koncentrationsprincip som statuerar att
medel ska satsas där de gör mest nytta och inte fördelas jämnt bland aktörer
inom regioner (jmf. Bachtler och Mendez, 2007).
Sammantaget kännetecknas projekten av att de är temporära samverkansprojekt med egenutformade mål som ska uppnås under projekttiden och inom
verksamheten, att de inte ska ersätta reguljära insatser, att de kräver medfinansiering från den som vill driva projektet och att Sverige har ett stort antal
projekt.

5.1.7. Konklusion: Statligt koordinerad sammanhållningspolitik

Avslutningsvis kan den svenska styrningskontexten sammanfattas i ett antal
punkter. För det första menar jag att (1) EU:s sammanhållningspolitik i
Sverige vävs ihop med tvärsektoriella politikområden som den regionala
utvecklingspolitiken och arbetsmarknadspolitiken. För det andra (2) är staten
en styrande koordinator i utformning av program och strategi och med
ordförandeposter i genomförandets övervakningskommitté. Utformningen av

98

strategi och program har samtidigt präglats av (3) regionalt deltagande i olika
utsträckning. Genomförandet av programmen (4) har också brett deltagande i
form av övervakningskommittéer och strukturfondspartnerskap på regional
nivå, vilket samlar berörda aktörer. Myndigheter har lokaliserat sig regionalt
för att samverka med den regionala nivån och förvaltar programmen tillsammans med strukturfondspartnerskapen genom handläggning och utlysning
av projekt. Programmål är här (5) kvantifierade och substantiella, samtidigt
som de är mobiliserande för en lokal projektnivå. Dessa projekt är (6)
temporära och av samverkanstyp. Jag skulle därmed kortfattat beskriva
styrningskontexten som en koordinerande och förvaltande stat i samverkan
med regionala och lokala aktörer i såväl utformning och programgenomförande. EU:s partnerskapsprincip verkar, som Didi (2010, s. 40) påpekar,
således ha slagit igenom på flera sätt, även om de regionala aktörernas
inflytande inte har skett på bekostnad av statens övergripande makt och
kontroll. Staten har fortfarande en central position i styrningskedjan (jmf.
Pierre och Peters, 2000, s. 78). Frågan är nu vilken utvärdering som utformats
i kontexten?

5.2. Utvärderingsidén på svensk nivå

Under denna rubrik vänds blicken mot den utvärdering som skulle ske under
programperioden 2007-2013. Först ges en svensk utvärderingsbakgrund.

5.2.1. En svensk utvärderingsbakgrund

Detta avsnitt utgör en bakgrund till den utvärdering som kom att ta form i den
svenska styrningskontexten. Den beskrivs som (1) ett möte mellan två traditioner, (2) där en pågående men osystematiserad projektutvärdering, (3) en
lärande regionalpolitik och arbetslivsforskning, liksom en (4) en norsk følgeforskning, förekom.
5.2.1.1. Ett möte mellan två traditioner
Statskontoret (2000, s. 45f) skriver om utvärdering inom svensk statlig sektor
vid tiden för den första svenska programperioden (1994-1999). Den hade vilat
på ett system där administrationen var förhållandevis decentraliserad och där
ansvar för åtgärder och medel följdes åt, ofta med ambitionen att sätta in
utvärderingen i ett större samhällsperspektiv. I EU-modellen för utvärdering
var dock beslut om medel och åtgärder administrativt åtskilda, och stor vikt
lades på redovisning, betalningskontroll och revision samt vid att undvika fusk.
Utvärdering föreslogs redan i inledningen av insatser och olika utvärderingstyper blev pusselbitar i en på varandra löpande process (ex ante, halvtid, ex
post). Detta sätt att ”programmera, följa upp mål och indikatorer samt utföra
utvärderingar [kan] verka mekaniskt och medge alltför litet utrymme för
ifrågasättande” (s. 46f), slår Statskontoret fast. Det var en främmande
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programkonstruktion enligt en tidigare anställd på Nutek (IP 18), och det gick
inte längre att bara skicka en slutrapport för den svenska projektverksamheten
och en faktura. Nu skulle man visa var EU-pengarna tog vägen genom
kostnadsposter och finansiell kontroll, vilket skapade bilden av en stor byråkrati i EU.
Detta möte mellan två traditioner ger visst stöd åt den forskning som pekar
på EU som en utvärderingsmotor som skapar utvärderingsmarknader och
ställer krav och skapar sätt att tänka om utvärdering och förvaltning (t.ex.
Stern, 2009; Toulemonde, 2000). Sverige sätts av Stern (2009) i en grupp
medlemsstater som har en mer horisontellt organiserad utvärdering med
samhällsperspektiv. En redan befintlig utvärderingstradition ska hos dessa ha
gjort utvärderingen motståndskraftig mot EU:s förändringstryck. Där
utvärdering istället introducerats genom strukturfonderna, har utvärderingen
tenderat att bli centraliserad till de aktörer som förvaltat strukturfonderna. 17
5.2.1.2. Pågående men osystematiserad projektutvärdering
Den svenska strukturfondsutvärderingen är inte lika utforskad och omskriven
som på EU-nivå. Erfarenheter från tidigare perioders utvärdering kommer
dock fram i intervjuer som kan kopplas till dokument. Exempelvis kritiseras de
svenska halvtidsutvärderingarna för 2000-2006 av flera intervjupersoner på
myndigheter (IP, 14, 16, 20, 21, 22) för att komma vid fel tidpunkt, och dess
resultat var i stort sett kända via andra kanaler när de återkopplades. I en
halvtidutvärdering inom socialfonden fanns enligt en intervjuperson (IP 28)
dock en föregångare till det som blev socialfondens lärande utvärdering.
Obekväma resultat dokumenterades och återkopplades under processens gång
och utvärderingen utgick från teorier om lärande organisationer. Det kunde
resultera i ”smärta och dramatik” menar intervjupersonen, men gav mycket till
programmet.
Projektutvärdering pågick men var inte organiserad från central nivå som
den skulle bli 2007-2013. I en halvtidsutvärdering av ett program skrivs
exempelvis att 59 % av projekten genomförde regelbundna utvärderingar i
någon form, vilket borde sättas i system (Nutek, 2004, s. 221). För ESF var
läget liknande. I programmet växtkraft mål 3 ställdes inga krav utöver
slutrapporterna, frågan om projektutvärdering hanteras på varierande sätt, allt
efter tillgången till och ”utrymmet” för enskilda handläggare, med särskilt
intresse för och kompetens inom området (AMKO, 2007, s. 20). Den
projektutvärdering som trots allt bedrevs var framförallt summativ och
17
Mer generellt anses Sverige vara en del av en första utvärderingsvåg där utvärdering institutionaliserats, tillsammans med länder som USA, Kanada, Tyskland och Storbritannien (Furubo och Sandahl,
2002). Vad gäller utvärderingsforskning var Sverige enligt Nilsson (1993) dock sena jämfört med USA
där professionella i välfärdssektorn hade ett behov att förankra reformer i forsknings- och utvärderingsresultat. I Sverige hade sociala reformer istället utgått från arbetarklassens politiska kamp. Samtidigt
har det i Sverige funnits andra närliggande aktiviteter som inte har benämnts utvärdering, såsom ett
statligt planerings- och utredningsväsende (Statens offentliga utredningar).
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fokuserade på måluppfyllelse och kontroll (Sävenstrand, Uliczka, Jansson och
Svensson, 2013, s. 10). Ett annat exempel, var enligt intervjupersoner (IP 20,
21) på svenska ESF-rådet, socialfondsprogrammet Equal (2000-2006), där
partnerskap fick bedöma om en extern utvärdering behövdes (ESF, 2005, s. 9).
Halvtidsutvärderingen var sammanfattningsvis övervägande traditionell och
kritiserad, och projektutvärderingen pågående, men osystematiserad. Det
fanns dock lärandeinslag som under nästa rubrik kopplas samman med en
större regionalpolitisk kontext.
5.2.1.3. En lärande regionalpolitik och arbetslivsforskning
Lärandeambitioner i utvärdering är överlag framträdande i anslutning till
strukturfonderna. Hallin & Svensson (2000, s. 143) föreslår i den regionalpolitiska utredningen en utvärderingsansats, som kallas just lärande
utvärdering och som är knuten till programmens naturliga lärandecykel.
Liknande tankegångar finns i den utredning som skulle ge en ”helhetssyn på
organisationen för EU:s sammanhållningspolitik, strukturfonderna och
regional utvecklingspolitik i Sverige” (SOU, 2006:3). Där betonas ett
”samarbete mellan arbetsmarknadspolitikens och den regionala utvecklingspolitikens olika förvaltningskulturer” (s.12). Det pekas på ett behov av
kunskapsåtervinning från ett processorienterat arbetssätt och av att se hur
dessa erfarenheter kan kombineras med mer kvantitativa studier, utifrån
relevanta indikatorer som mäter graden av måluppfyllelse (s.19). Regionalpolitiken framstår som ett område i behov av tvärgående erfarenhetsutbyte
mellan sektorer, program och projekt. En aktör i dessa sammanhang var
Arbetslivsinstitutet, ett tvärvetenskapligt statligt forskningsinstitut som 19952007 bedrev arbetslivsforskning. ESF var den överlägset största FoUfinansiären på arbetslivsområdet 2000-2005 (Oscarsson, 2004, s. 20ff). En
intervjuperson (IP 28) från socialfondens övervakningskommitté menar att det
fanns flera forskare från institutet, som tidigt var involverade i socialfonden
och som intresserade sig för lärande och utvärderingsfrågor. Perioden kring
millennieskiftet uppvisade enligt samma intervjuperson överlag ett uppsving
för samarbetande forsknings- och utvärderingsansatser: ”lärande låg i tiden”.
En sådan forskningsriktning var den interaktiva forskningen som skiljdes från
aktionsforskningen. Den senare är förenklat att forska för någon där direkt
nytta och aktivt deltagande är centrala målsättningar (Svensson, 2002, s. 10).
Den interaktiva forskningen innebär istället 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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Inriktningen är fortsatt aktiv och omskriven inom akademin (Aagaard Nielsen
och Svensson, 2006; Johannisson, Gunnarsson och Stjernberg, 2008). Men
också som grund i den kommande svenska utvärderingsansatsen lärande
utvärdering genom följeforskning. Där ska också den norska følgeforskningen
nämnas.
5.2.1.4. Norsk følgeforskning
Følgeforskningen utvecklades av Finne, Levin och Nilssen (1995, s. 12ff) som
ville göra utvärdering mer användbar och stödjande under processens gång.
Utvärderaren skulle ge snabb återkoppling av insamlat material och leda
lärandeaktiviteter för hela verksamheten. Genom att utvärderare och
projektets personal och deltagare arbetade nära varandra skulle omedelbar
instrumentell användning av resultat åstadkommas. Författarna utgick från
aktionsforskning snarare än utvärderingsforskning, där kunskapsproduktion
sågs som en interaktiv gemensam aktivitet. Detta menar de skiljde sig från en
dominerande användningssyn, med alltför strikt gränsdragning mellan en
produktion av utvärderingsresultat (utvärderare) och användningen av dem
(tolkning av mottagare).
Den norska følgeforskningen ska ses i ljuset av en ökad utvärderingsaktivitet
under 1990-talet i och med NPM:s utbredning, som var förknippad med måloch resultatstyrning. Den skapade förväntningar på att uppdragsforskning som
bedrivs skulle ha tydlig rollfördelning mellan forskare och uppdragsgivare (jmf.
Lindøe, Mikkelsen och Olsen, 2002, s. 192). Samtidigt ökade intresset för
stödjande och samarbetande forsknings- och utvärderingsansatser, och det
fanns en levande aktionsforskning i Norge där forskare anlitades för att följa
stora program (jmf. Finne m.fl., 1995; Sverdrup, 2013). Aktionsforskningen
har dock fått utstå flera duster i Norge (Sörensen, 1992) såväl som utomlands
(Rapoport, 1970), utifrån frågor om dess förenlighet med traditionella
samhällsvetenskapliga normer. Ett nära deltagande anses av kritiker kunna
försämra trovärdigheten av kunskapen om de förhållanden som studerats.
Även om aktionsforskningen enligt Gustavsen (2003, s. 98) har vunnit de
flesta epistemologiska debatter har den förlorat de forskningspolitiska.
Følgeforskningen bemötte problematiken genom att ta en utvärderarroll
mellan den distanserade observatören och den fullt deltagande och ibland
normativt förändrande aktionsforskaren. I mellanpositionen eftersträvas
lärande och dialog genom återförd utvärderingskunskap, men følgeforskaren tar
inte ansvar för verksamhetens beslut om förbättringsåtgärder. Positionen får
till följd att författare till texter kring følgeforskning ägnar stort utrymme åt att
diskutera om hur de dubbla rollerna kan förenas (Olsen och Lindøe, 2004).
Busch och Schwebs (2004, s. 16) menar att ansatsen bygger på en harmonimodell där konstruktiva lösningar söks, och inte på hanteringen av maktstrategier som kan uppstå i politiska organisationer. Følgeforskningen är idag
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fortsatt omskriven i norsk utvärderingslitteratur (Baklien och Skatvedt, 2013;
Sverdrup, 2013).
Følgeforskningen är av intresse då den återkommer som term i den svenska
styrningskontexten. Verket för innovationssystem, Vinnova, tog intryck av
følgeforskningen som bedrevs i norska innovationsprogram (t.ex. Uhlin och
Rangnes, 2002) och införde den i Vinnväxtprogrammet 2003, som skulle
främja hållbar tillväxt i regioner, genom att utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika tillväxtområden. Vinnovas följeforskning blev aldrig ett
preciserat begrepp (Andersson, Larsen och Sandström, 2010, s. 32f). En
intervjuperson (IP 33) på Vinnova menar att den skulle studera och
dokumentera processer och beslut i projekts realtid, återföra resultat, och
därmed bidra till lärande. I detta fanns en narrativ uppgift, att ha en historia
att berätta om initiativet och inte bara nyckeltal att visa på. Däremot var syftet
aldrig att göra en kontrollerande efterhandsbedömning. Detta ”kvitto”
struntade man i, det hade man revision till, enligt samma intervjuperson.
Vinnova gjorde på så sätt en översättning av den externa utvärderingsrollen till
ett internt processtöd.
Via Vinnova kom följeforskningen till Visanu, ett samarbete mellan
myndigheterna Vinnova, Nutek och ISA som skulle utveckla innovationssystem och kluster som näringspolitiska verktyg. En intervjuperson som
arbetade med Visanu (IP 17) hade följt Vinnväxt och var bekant med
begreppet. Följeforskning blev också här en ansats för lärande, processtöd och
för att dokumentera olika projekts framskridande. Inget utvärderande moment
fanns, något som enligt intervjupersonen skulle skapa en problematisk
utvärderarroll, då följeforskaren skulle bli både kritisk granskare och nära
processtödjare på samma gång. 18
Sammanfattningsvis har det i Norge teoretiskt omskrivna följeforskningsbegreppet kommit till Sverige via innovationspolitiska initiativ, där myndigheter efterfrågat ett deltagande processtöd utan bedömande inslag. Man ville
åt processen, historien, innehållet, kunskapen, för att förstå hur insatser kunde
kopplas till framgång.

5.2.2. Utvärderingsidén lärande utvärdering genom följeforskning

Den svenska utvärderingsidén lärande utvärdering genom följeforskning har till
namnet kopplingar till hittills beskrivna utvärderingsbakgrund. Begreppet
följeforskning florerade hos närliggande myndigheter, och lärande var aktuellt
både som modeord, teoretiskt begrepp och som samlingsnamn för olika
ambitioner om att skapa och sprida kunskap i tvärsektoriella politikområden. I
detta kapitels avslutande del beskrivs ändhållplatsen i översättningsprocessen,
den obligatoriska passerpunkten på svensk nivå. Det sker relativt kort då
utvärderingsidéns utformningsprocess beskrivs utförligt i kapitel sex. Lärande
18
Viss följeforskning i Visanu kom enligt Wigren och Brundin (2008, s. 99) att bemötas med
misstänksamhet, då den kunde ses som att en central nivå ville få insyn i projektnivåns angelägenheter.
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utvärdering genom följeforskning beskrivs som (1) en del i en satsning på lärande
2007-2013, som (2) en antologi som uppstått i samverkan, som (3) en
utvärderingsidé som har ett varierat utseende, och utifrån (4) en definition i
åtta punkter.
5.2.2.1. En satsning på lärande 2007-2013
Lärande utvärdering genom följeforskning är en del i ett större lärandesystem i
de svenska strukturfonderna som ska stödja kunskapsbildning och kunskapsspridning. Systemet kan förenklat beskrivas i tre faser: innan, under och efter
program- och projektgenomförande (Sweco, 2010, s. 49ff; jmf. Tillväxtanalys,
2013, s. 31ff). Den första fasen (1) handlar om att blivande projekt ges tillräcklig kunskap om programmens syfte och villkor. I regionalfonden används
de regionala myndighetskontoren för detta ändamål, medan ESF i socialfonden har processtöd som kan bistå med hur man skapar en långsiktig effekt
av projektet.
Ex anteutvärderingar omnämns dock inte i samband med lärandesystem
och är inte en del av idén lärande utvärdering genom följeforskning. Den omnämns ändå här, då den fungerar som ett planeringsverktyg parallellt med
programmen som förväntas bli logiska, utvärderingsbara och ligga i linje med
den nationella strategin och gemenskapens prioriteringar. I Sverige genomfördes ex anteutvärderingar av myndigheter och forskningsinstitut.19 De
beskrivs som användbara, då de medförde ändringar och skedde i en
kontinuerlig kontakt och dialog mellan utvärderare och de som utformade
programmet (Tillväxtverket, 2007, s. 43).
Utvärdering ska i övrigt hänvisas till den andra fasen (2) och sker på
projekt- och programnivå samt av genomförandeorganisationen (se figur
nedan). Projekten beställer själva en utvärderare, och de ska på förhand ha en
utvärderingsplan i projektplanen som ska bidra med reflektion kring de
insatser som genomförs. I regionalfonden måste projekt med mer än tio
miljoner i medfinansiering ha utvärdering. I socialfonden finns ingen sådan
gräns, vilket gör att projekt med utvärdering är mindre än i regionalfonden.
Utvärdering sker också av de nio programmen där övervakningskommittéerna
är beställare. Dessa utvärderingar är färre till antalet då projekten är tusentals
(även om inte alla har utvärdering). Slutligen utvärderas också hela
genomförandeorganisationen, alltså myndigheternas regionala och centrala
enheter, övervakningskommittéerna, samt strukturfondspartnerskapen. All
denna utvärdering ska ske genom lärande utvärdering genom följeforskning.
Lärande mellan projekten åstadkoms genom anordnade lärkonferenser där
en del har arrangerats av myndigheterna tillsammans. I socialfonden sker
dessutom nätverksträffar för projektutvärderare som har organiserats av
processtöd. Vidare blir uppföljning av program- och projekt, underlag för
19
Institutet för tillväxtpolitiska studier genomförde ex ante för de regionala programmen och
Arbetslivsinstitutet för socialfondsprogrammet.
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utvärdering och rapporter till exempelvis kommissionen. Uppföljningen på
projektnivå inrapporteras av projekten själva och hanteras i socialfonden av
Statistiska centralbyrån (SCB) och i regionalfonden av Ekonomistyrningsverket (ESV). Uppföljningen utgör således en parallell granskningsform, och
sköts inte av utvärderaren, även om denne kan använda uppföljningen som
data i både program- och projektutvärdering.
Den sista fasen (3) behandlar lärande från programmet till en vidare krets
av aktörer. I socialfonden finns temagrupper vars huvudsakliga uppgift är att
identifiera, systematisera och sprida kunskap från genomförandet till aktörer
inom arbetsliv och arbetsmarknadspolitik. En liknande funktion har i
regionalfonden lagts på programutvärderingen. De ska följa programmen och
rapportera till övervakningskommittéerna, strukturfondspartnerskapen och
Tillväxtverket.
Figur 12. Lärande utvärdering genom följeforskning på tre nivåer
Utvärdering av genomförandeorganisationen
(Beställd av övervakningskommittéer, sker gemensamt för fonderna)

ESF-rådet
(Europeiska
socialfonden)

Tillväxtverket
(Europeiska
regionala
utvecklingsfonden)

Utvärdering av program
(Beställd av övervakningskommittéer)
1 nationellt
socialfondsprogram

8 regionala
program

Projekt i
socialfonden
Projekt i
regionalfonden

Utvärdering
av projekt
(Beställd
av projekt)

5.2.2.2. En antologi i samverkan
Den antologi som utgör den svenska passerpunkten uppstod ur ett samverkansuppdrag mellan de förvaltande myndigheterna. Då båda fonderna
skulle initiera innovativa insatser för regional tillväxt och jobbskapande, var
tanken att ett gemensamt lärande från de många projekten och det regionala
utvecklingsarbetet, skulle öka effekterna från insatserna (ESF och Nutek,
2008, s. 16). Samarbetet kring utvärdering skulle ske inom tre områden. Först
(1) skulle det egna arbetet utvärderas gemensamt (genomförandeorganisationen i figuren ovan). Vidare (2) skulle utvärdering av program ske i en
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gemensam struktur mellan de bägge fonderna, vilket skulle stärka lärandet i
regionerna. Slutligen (3) gällde samverkan en professionalisering och kvalitetssäkring av utvärderarrollen. Idén var att ge en kurs med tillhörande läromedel
som riktade sig till utvärderare, projektledare och personal vid myndigheterna.
Ett universitetscenter och utvecklingsföretag fick betalt för att ge en kurs och
ansvara för en antologi tillsammans med myndigheterna. Kursen skulle
komma att bli en av ett femtontal uppdragsutbildningar under programperioden vid olika universitet och högskolor med flera hundra kursdeltagare.
5.2.2.3. Variation bland författare och angreppssätt
Det finns en variation bland antologins författare, vad gäller huruvida de är
forskare, praktiker eller myndighetsföreträdare, och vad gäller forskningsdisciplin. Antologikapitlen har av denna anledning olika karaktär. Två
myndighetsföreträdare skriver exempelvis ett kapitel där utvärderingens plats i
strukturfondssystemet beskrivs, och varför en ny utvärderingsansats behövs.
Där finns en modellinriktad ingång på utvärdering (Delander och Månsson,
2009) och en historisk och värdefilosofisk (Karlsson Vestman, 2009). I ett
kapitel behandlas hur köns- och organisationsforskning kan kombineras med
en process- och måluppfyllelsemodell (Lehto, Olsson och Landstad, 2009).
Det finns också mer reflekterande kapitel om fall som visar hur lärandeaktiviteter kan stödja utvecklingsarbete och som inte refererar till någon
utvärderingsforskning (t.ex. Fogelberg Eriksson, 2009; Halvarsson och
Öhman Sandberg, 2009; Wistus och Andersson, 2009). Två behandlar
utvärdering i förhållande till horisontella kriterier som ska genomsyra alla
projekt och program, exempelvis jämställdhet (Fogelberg Eriksson, 2009) och
integration och mångfald (Rundqvist och Andersson, 2009).
Ett antal av författarna är via författarpresentationer knutna till
universitetscentret och utvecklingsföretaget, exempelvis redaktörerna som
författat bokens inlednings- och slutkapitel. En viktig gemensam nämnare för
dessa författare menar jag är den interaktiva forskningsgrunden och den
gemensamma kunskapsbildningen, som drygt hälften av kapitlen (8/14) nämner
som en viktig process eller utgångspunkt. Utöver inlednings- och slutkapitel
talas det i antologin om tydliga beröringspunkter med begreppet interaktiv
forskning (Ellström, 2009, s. 112), om analysseminarier som en del i en
interaktiv forskning för att organisera gemensam kunskapsbildning
(Halvarsson och Öhman Sandberg, 2009, s. 145) och om en interaktiv ansats
för att bilda kunskap som är både teoretiskt och praktiskt intressant genom att
involvera deltagare (Wistus och Andersson, 2009, s. 165). Vidare är att forska
med ett kännetecken för interaktiv forskning (Nählinder, 2009, s. 183), och för
att ett interaktivt lärande ska ske måste utvärderare engagera sig i de processer
de utvärderar och studerar (Brulin och Jansson, 2009, s. 46f). Denna
interaktiva forskningsgrund återspeglas också i ansatsens definition.

106

5.2.2.4. Lärande utvärdering och följeforskning i åtta punkter
En användbar definition hittas i antologins avslutningskapitel. Den har
använts som utgångspunkt i texter som senare diskuterat eller undersökt
utvärderingsidén och är på så sätt den definition som har lyfts fram och
spridits inom utvärderingsfältet (t.ex. Sävenstrand, 2011, s. 3; Temagruppen
Unga i arbetslivet, 2012, s. 69). Vidare är definitionen användbar, då den
preciserar en utvärderingsidé som omväxlande beskrivs som ett synsätt, ett
paradigm, ett perspektiv, en ansats och ibland en metod. Definitionen ges
också med förbehållet att en lärande utvärdering inte är ”… en metod som kan
fastställas en gång för alla, utan ska mer ses som en ansats och ett perspektiv,
dvs. ett sätt att förhålla sig till och se på utvärdering” (Sjöberg, Brulin och
Svensson, 2009, s. 261). Det fastslås att lärande utvärdering genom följeforskning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Är formativ, dvs. processbaserad och sker löpande.
Kommer in tidigt i ett program- respektive projektgenomförande.
Kräver en närhet till deltagarna.
Ska vara till omedelbar nytta för olika berörda.
Förutsätter en kontinuerlig återkoppling, som kan ske med olika ambitionsnivåer
(från en ensidig feedback till dialog och gemensam analys).
Bidrar med underlag för ett utvecklingsinriktat lärande och gemensam
kunskapsbildning.
Studerar måluppfyllelse, men är medveten om att målen kan förändras över tid.
Bidrar till allmän debatt och ger en generell kunskapsbildning.
(Sjöberg m.fl., 2009, s. 261f)

Att notera är att utvärderingensidén under punkt två nu gäller för projektnivå
på samma sätt som för programnivå. Annars har de första fem punkterna en
viss likhet med ongoing evaluation. De tre sista punkterna ger dock ansatsen en
egen karaktär. Att arbeta mot utvecklingsinriktat lärande och gemensam
kunskapsbildning (punkt 6) kan förknippas med en interaktiv forskning och
teorier om lärande. Exempelvis är ett av utvärderingens syften att ytterst göra
hela strukturfondssystemet till en lärande organisation (Sjöberg m.fl., 2009, s.
261). Bland lärandestrategier kan analysseminariet nämnas som återkommer i
flera kapitel. Det är ett forum vid sidan av den reguljära verksamheten för
återkoppling och gemensam analys av utvärderingsresultat där utvärderare och
intressenter kan mötas (Ellström, 2009, s. 120f): efter (a) genomförande av
datainsamling och återkoppling kan brister i genomförandet identifieras vilket
skapar förutsättningar för att ifrågasätta och problematisera verksamhetens
genomförande, eller de återkopplade resultatens validitet. I två steg analyseras
situationen (b) övergripande i syfte att få en gemensam utgångspunkt för en
(c) fördjupad analys av möjliga orsaker till observerade brister i verksamhetens
måluppfyllelse och genomförande. Denna analys utmynnar i arbetshypoteser
om orsaksförhållanden som ligger till grund för (d) utveckling och prövning av
tänkbara förbättringsåtgärder, som (e) testas i mindre skala för att, om fram-
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gångsrika, (f) implementeras. Efter en viss tid genomförs en (a) ny datainsamling och processen upprepas.
Att målen kan förändras över tid (punkt 7) är också något som skiljer sig
från ongoing evaluation. Samtidigt är mål fundamentala – det sägs exempelvis
att lärande utvärdering genom följeforskning ska styra bättre mot de mål som
anges (Brulin och Jansson, 2009, s. 48). Slutligen talas det om att bidra till
allmän debatt (punkt 8) vilket innebär spridning av utvärderingsresultat
utanför projektet. Exempelvis ska utvärderingen bidra med systematiskt
lärande om hur det regionala tillväxtarbetet och arbetsmarknadspolitiken kan
bedrivas i bättre former (Brulin och Jansson, 2009, s. 48).

5.2.3. Konklusion: En lärandesatsning med grund i interaktiv
forskning

Sammanfattningsvis har utvärderingsidén i den svenska passerpunkten en
bakgrund i EU:s påverkan på medlemsstaters utvärdering, en osystematiserad
projektutvärdering, en ambition om en lärande regionalpolitik och en norsk
følgeforskning. Utifrån beskrivningen av utvärderingsidén lärande utvärdering
genom följeforskning kan det observeras att det skett en idéförändring och
översättning i den svenska styrningskontexten. Där ongoing evaluation är ett
ramverk för programnivå, uppfattar jag att den svenska idén är utformad
främst för de tusentals projekt som förverkligar programmen. Den är inriktad
på lärandeprocesser i organisationer och syftar till ett förbättrat projektgenomförande genom en gemensam kunskapsbildning som kommer fler
aktörer till del. Terminologin ska förknippas med en interaktiv forskningsgrund som finns representerad hos antologins författare och som funnits
tidigare inom strukturfonderna.

5.3. Sammanfattning

I kapitel fem har den svenska styrningskontexten och utvärderingen beskrivits.
Med utgångspunkt i centrala dokument och tidigare forskning är sammanhållningspolitiken i den svenska nationella strategin sammanvävd med
regional utvecklingspolitik och den arbetsmarknadspolitik som ingår. Dessa
två politikområden är ofta horisontellt och regionalt utformade, dock med
statlig koordinering. Strategin har prioriteringar som departement och
regioner definierat, vilka i sin tur ligger inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik. Departementen har en koordionerande roll i både utformning
och genomförande av program, där en mängd berörda intressenter har
deltagit. I regionalfondsprogrammen har regionerna utformat programmen
även om de hölls ihop av departementet. Genomförandet av programmen har
dessutom brett regionalt deltagande i form av övervakningskommittéer och
strukturfondspartnerskap. Myndigheter har lokaliserat sig regionalt för att
samverka med den regionala nivån och förvaltar programmen genom
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handläggning och utlysningar av projekt. Projektaktörer är självorganiserande
då de initierar och utför samverkansprojekt inom ramen för programmen.
Programmålen blir därmed en form av mobiliserande mål. Utifrån denna
beskrivning går styrningskontexten enligt min uppfattning i den externa
nätverksstyrningens tecken, där ramar sätts men där utformning och genomförande decentraliseras.
Samtidigt menar jag att mål- och resultatstyrningen som kopplades
samman med programmen på EU-nivå i föregående kapitel, är fortsatt
närvarande. Programmen ska godkännas av kommissionen som ser till att de
ligger inom ramen för den nationella strategin och sammanhållningspolitikens
riktlinjer, och från kapitel fyra vet vi att programmens måluppfyllelse är
reglerad. De är kontrakt mellan medlemsstaterna och kommission. Den
externa nätverksstyrningen tillförs därför ett väsentligt mål- och resultatstyrningsmoment. Det blir också relevant på projektnivå, då projekten ska förverkliga programmen genom att uppfylla mål.
Utvärderinsavsnittet inleddes med en svensk utvärderingsbakgrund.
Strukturfondsutvärderingen innebar ett möte med en ny utvärderingstradition
där programplanering, kontroll och uppföljning var framträdande. Tidigare
programperioder beskrevs ha en pågående men jämförelsevis oformaliserad
projektutvärdering. Angående den svenska utvärderingidén förekommer både
lärandeambitioner och följeforskning i tidigare granskande praktiker, dock ofta
som processtöd och inte alltid i utvärderingsform. En sådan praktik är den
interaktiva forskningen som syftade till att forska med praktiken, och inte för,
eller på.
I den utvärderingslitteratur som svenska myndigheter tog fram i samverkan
med ett universitetscenter och utvecklingsföretag, har den interaktiva
forskningen en framträdande roll. Det återspeglas i beskrivningen av lärande
utvärdering genom följeforskning och den idéförändring som kan ses mellan
kontexterna. Där jag karaktäriserade ongoing evaluation på EU-nivå som ett
ramverk för utvärdering av strukturfondsprogram med inriktning på mål- och
resultat, är den svenska idén utformad främst för de tusentals små projekt som
förverkligar programmen. Utvärderingsidén lärande utvärdering genom
följeforskning kan utifrån litteraturen sammanfattas som en formativ och återkopplande ansats, som syftar till gemensam kunskapsbildning till omedelbar
nytta för de berörda. Samtidigt studerar den måluppfyllelse. Den ingår i ett
större lärandesystem i fonderna med lärandeaktiviteter före, under och efter
program och projekt, där utvärdering framför allt är stöttande och lärande
under verksamheters gång.
Utvärderingsidén har alltså förändrats i den svenska styrningskontexten. I
nästa kapitel granskas denna förändring närmare i en översättningsprocess, och
jag beskriver hur ongoing evaluation blev till lärande utvärdering genom
följeforskning.
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6. UTVÄRDERINGSIDÉNS
ÖVERSÄTTNING
I avhandlingen tredje empiriska kapitel behandlas översättningsfrågan, hur
utvärderingsidén ongoing evaluation översätts när den förflyttas från en EUkontext till en svensk myndighetskontext. Där kapitel fyra behandlade den
stabila och legitima utvärderingsidén i analysmodellens första passerpunkt,
behandlades i kapitel fem dess slutresultat och andra passerpunkt, antologin
om lärande utvärdering genom följeforskning. I detta kapitel är fokus på
processen mellan dessa passerpunkter, där idén ifrågasätts och omtolkas av de
aktörer som får den i sina händer. Framställningen struktureras efter idéns
resväg mellan aktörer och de problem-, lösnings- och motiveringsinramningar
som har identifierats (se figur nedan).

6.1. Ongoing evaluation inramad

Utifrån kapitel fyras beskrivningar av ongoing evaluation, kan en inramning
göras som utgångspunkt för de svenska aktörernas idéförändring. Det problem
som ongoing evaluation skulle lösa, var återkopplingsproblemet. Det efterfrågas
kunskap under programperiodens gång, för att se hur programmet ligger till i
förhållande till uppsatta mål. Lösningen innehåller både en degradering av den
tidigare lösningen och ett nytt lösningsförslag – ongoing evaluation. 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 efterfrågan på utvärderarsidan.
Dess inriktning var för bred och den blev därför inte särskilt djuplodande. Till
detta kom en mer informell kritik då halvtidsutvärderingen var kopplad till
utbetalningar genom resultatreserven. Kärnan i lösningsförslaget var att
ongoing evaluation skulle följa programmets genomförande 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. Moti-
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veringen, den långsiktiga vinsten med det nya förslaget, var att ongoing
evaluation löpande skulle bidra till bättre beslut om programmets inriktning
och läge, i förhållande till uppsatta mål.
Denna ongoing evaluation-ram utgör den inramade passerpunkten på EUnivå. Ramens förändring följs i resten av kapitlet genom svenska aktörers
problemuppfattningar, lösningar och motiveringar.
Figur 13. Utvärderingsidéns inramning på svensk nivå
Inramning av
obligatorisk passerpunkt
på EU-nivå

Europeiska kommissionen (vägledning om utvärdering
under programperioden)
Ongoing evalution
Näringsdepartementet (nationell strategi)
Utvärdering under programmets löptid

Inramning,
departement

Inramning,
myndigheter

Inramning av
obligatorisk passerpunkt
på svensk nivå

Näringsdepartementet
(Regionalfondsprogram)
Följeforskning (On-going
evaluation)

Arbetsmarknadsdep.
(Socialfondsprogram)
Utvärdering under
programperioden

Nutek/Tillväxtverket
(utvärderingsplan,
handledning)
Följeforskning

Svenska ESF-rådet
(utvärderingsplan, handledning)
Genomförandeutvärdering

Externa aktörer; universitetscenter, utvecklingsföretag
(antologi om lärande utvärdering genom följeforskning)
Lärande utvärdering genom följeforskning

6.2. Ongoing evaluation landar hos departementen

Den svenska översättningsprocessen börjar formellt hos de svenska Näringsoch Arbetsmarknadsdepartementen som leder förhandlingarna kring strategi
och program med kommissionen. Processen beskrivs utifrån intervjuer och
dokument från respektive departement och sammanfattas i en läranderam.

6.2.1. Näringsdepartementet och följeforskningsparadoxen

När vägledningen om ongoing evaluation kom till Sverige hade ett utkast redan
cirkulerat och förankrats i kommissionens olika utvärderarnätverk där
medlemsstaterna deltog. Två intervjupersoner (IP 10, 11) menar att
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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.
Vägledningens icke-reglerande karaktär skapade enligt intervjupersonerna
ett tolkningsutrymme med två möjligheter. Den ena var sparsam, där man
endast såg ongoing evaluation som en tidtabell om när utvärdering ska ske
under programperioden. Näringsdepartementets tolkning gick istället ut på att
hantera utvärderingsuppgiften inom den större nationella strategin.
Utvärderingen skulle skapa förutsättningar för tvärsektoriellt lärande och
erfarenhetsutbyte över nivåer och mellan sektorer, inte bara för sammanhållningspolitiken utan också för strategins regionala utvecklings- och arbetsmarknadspolitik. Utvärderingen skulle involvera fler aktörer och spridas.
Utvärderingsidén beskrivs inte i strategin, men benämns ”under programmets löptid” där det övergripande målet med programperiodens
utvärdering är att bidra till kvaliteten och lärandet. Detta skulle ske genom att
tillvarata utvärderingsprocessen och utvärderingarnas resultat, och det är
angeläget att berörda parter, ägare och bärare av program och strategier, även
är de som behandlar utvärderingsresultaten och bidrar till förbättrade program
och strategier för ökad måluppfyllelse (Näringsdepartementet, 2007b, s. 47).
Även om denna och andra formuleringar är övergripande och strategin i sig är
ett programövergripande dokument, menar en av intervjupersonerna (IP 11)
att det fanns en tydlig markering om vikten av att arbeta lärande. Sverige har
heller inte någon tradition av kontrafaktisk effektutvärdering inom regionalfonden, vilket ofta efterfrågas från kommissionen, menar intervjupersonen.
Inom strategin hade som bekant åtta regionalfondsprogram utformats, som
innehåller en gemensam beskrivning av utvärderingen som ska ske. Det visar
sig att den noga följer vägledningen om ongoing evaluation och inte har
avgränsats eller omtolkats. Idén beskrivs som en flexibel form av utvärdering
löpande under programperioden och innefattar såväl process- som resultatoch effektutvärdering (Tillväxtverket, 2007, s. 84). Något som kom att bli
viktigt för utvärderingsidéns fortsatta omtolkning var dock att ongoing
evaluation i programmen benämndes ”följeforskning (on-going evaluation)”
(Tillväxtverket, 2007, s. 84). En av intervjupersonerna (IP 10) säger att:
Det var absolut inte vi som fällde bilan på det här med följeforskning,
utan det var ett samtal mellan oss och Tillväxtverket, och som du ser har
vi ongoing evaluation i parentes eftersom i alla fall jag inte ville släppa
det begreppet. Jag kände det då och känner mig fortfarande tveksam till
”forsknings”-delen i begreppet. Följe- är ju ett fantastiskt ord men forskning leder ju fel, vi kan inte påstå att vi faktiskt har forskare
involverade enbart i vår följeforskning. Men jag menar, det var ju en
dialog och sen hade vi ju kunnat välja att inte ha med begreppet, så
beslutet var ändå vårt i slutändan. Men sen när [en i utvärderingsgruppen på Tillväxtverket] kom in landade [denne] också i att det inte
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finns så mycket bättre begrepp än följeforskning. Man kände lite såhär
att aja, det är det bästa vi har, det mest vedertagna.
På Tillväxtverket finns olika bilder av var begreppet kom ifrån. Det hänvisas
dels till en icke-namngiven tjänsteman på departementet, liksom till
myndighetens egen utvärderingsgrupp som senare skulle få ansvaret för
utvärderingsidén. Då följeforskningen tidigare hade praktiserats i regionalpolitiska sammanhang, var det ett inte helt främmande begrepp som smugit
sig in. Norska forskare var dessutom involverade i andra regionalpolitiska
projekt, enligt intervjupersonerna på departementet (IP 10, 11), och följeforskning var där en aktuell term.
Den anpassningsbara vägledningen om ongoing evaluation öppnar alltså ett
möjligheternas fönster, där en ny benämning kommer in. Men varför är då
denna språkliga översättning värd att uppmärksamma? Jag menar att
begreppet är intressant, då följeforskning i sin norska ursprungsform är en
stödjande och utvärderande processanalys med rötter i en pluralistisk aktionsforskning. Och i sin svenska form blev följeforskningen ett icke-värderande
processtöd. I förhållande till Europeiska kommissionens målstyrande och
utilitaristiska ongoing evaluation, är skrivningen ”följeforskning (on-going
evaluation)” därför något av en paradox, oavsett om en norsk eller svensk följeforskning tas som utgångspunkt. Denna ”följeforskningsparadox” är relevant,
då skrivningen preciserar de utgångspunkter som myndigheternas svenska
vägledningar om utvärdering ska utvecklas från. Att Näringsdepartementet var
noga med att behålla ongoing evaluation inom parentes gör att det nu sätts ett
likhetstecken mellan följeforskning och ongoing evaluation.
Sammanfattningsvis har utvärderingsidén i regionalfondsprogrammen allt
gemensamt med ongoing evaluation förutom termen följeforskning. Dock har
en lärandeinriktning betonats i den nationella strategin, en inriktning som
lämnar tydligare avtryck i Arbetsmarknadsdepartementets socialfondsprogram.

6.2.2. Arbetsmarknadsdepartementet och projektutvärdering

Då socialfonden budgetmässigt tillhör Arbetsmarknadsdepartementet, skulle
det också förhålla sig till ongoing evaluation, fast för socialfondsprogrammets
räkning. Då båda fonderna ingår i den nationella strategin innebär det ett visst
samarbete mellan departementen.
Vägledningen om ongoing evaluation innebar också en tolkningsfrihet för
Arbetsmarknadsdepartementets två intervjupersoner (IP 12, 13). Den
uppfattades inte som direkt styrande, men bra att förhålla sig till som en
förväntning och som referens för arbetet. Det gör helt enkelt livet lättare om
man följer riktlinjerna, menar en intervjuperson (IP 12). En person från
myndigheten ESF-rådet (IP 21) var med och skrev socialfondsprogrammet,
och menar att det aldrig var fråga om att göra på annat sätt än som i vägledningen. Dock finns en gråzon enligt departementets intervjupersoner (IP
12, 13), där man kan fråga sig vad vägledningar egentligen har för status, då de
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fortfarande i någon mening ställer medlemsstaten till svars för sina handlingar.
Vägledningen var trots allt uppskattad menar de, då den kunde göra
utvärderingens resultat nyttiga och kommunicerbara. Det viktigaste var att
kunna förändra och utveckla programmet under programperioden.
I socialfondsprogrammet talas det inte om följeforskning utan om
utvärdering under programperioden. Utvärderingsidén ligger nära ongoing
evaluation och anknyter till de fyra fokus som programutvärderingen 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 för socialfondsprogrammet är också att utvärdering på projektnivån beskrivs:
”Den uppföljning och utvärdering som görs inom ramen för projekten
syftar till att stimulera till reflektion och lärande under arbetets gång, till
gagn för utveckling av processen, styrningen av den fortsatta
verksamheten samt för att värdera under projekttiden framkomna
resultat.” (ESF, 2007a, s. 51).
En preciserad projektutvärdering hade stöd i tidigare programutvärderingar
enligt intervjupersonen från ESF-rådet (IP 21). Att betydelsen av lärande av
utvärderingsinsatser hade uttryckts tidigare, betonades också i programmets ex
anteanalys, som föreslog att alla projekt borde ha resurser för utvärdering och
uppföljning, och för lärande av dessa insatser (ESF, 2007a, s. 73).
Sammanfattningsvis ska departementets generella strävan efter lärande
under utvärderingsprocessens gång och den betonade projektnivån lyftas fram.

6.2.3. Konklusion: Ongoing evaluation i en svensk läranderam

Trots att följeforskningsbegreppet gjort entré, och trots att socialfondsprogrammet inte nämner termen ongoing evaluation, visar respektive programs
utvärderingsavsnitt inte på någon större utvärderingsteoretisk förändring. Så
om idén som lösning inte har förändrats substantiellt, har den av departementen getts en problem- och motiveringsinramning genom lärandebegreppet.
I den nationella strategin ska utvärderingen bidra till kvaliteten och lärandet
genom att tillvarata utvärderingsprocess och -resultat och dra lärdomar från
dessa. I regionalfondsprogrammens utvärderingsavsnitt nämns inget om
lärande, även om intervjupersoner lyfter fram strategins horisontella lärandeambitioner. Utvärderingsidén i socialfondsprogrammet ligger också nära
vägledningen, men lyfter fram att projektutvärdering ska stimulera till
reflektion och lärande. Enligt min uppfattning är utvärderingsidéerna därmed
relativt oförändrade, och istället lyfts eftersträvansvärda motiverande ideal
fram. Det är en läranderam utan exakt utvärderingsidé, som delegerar en mer
precis utformning av en lösning till myndigheterna. Att notera är att trots
lösningens likheter med ongoing evaluation, anknyter ramen som helhet till en
extern nätverksstyrning genom sina horisontella och lärande ambitioner.
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Att departementen inte tydligare preciserar den utvärdering som ska ske
förklaras på flera sätt i empirin. Dels vill medlemsstaten inte förbinda sig till
detaljerade utvärderingsformer, då ändringar i programmen ska förhandlas
med kommissionen och kan ta lång tid att få igenom. En annan förklaring, är
enligt en tidigare anställd på Nutek (IP 18), att departementen inte ville göra
en stramare skrivning än nödvändigt, för att låta myndigheterna arbeta fritt
med utvärderingsansatsen. En tredje förklaring är att departementen helt
enkelt följer och kopierar vägledningen från kommissionen. Även om de
uppfattar vägledningar i allmänhet som just vägledande och inte reglerande,
finns förväntningar på att följa EU:s rekommendationer.
Utifrån min beskrivning är den resande utvärderingsidén fortsatt öppen för
tolkning och ifrågasättande för de aktörer som i nästa steg kommer att få den i
sina händer: myndigheterna. De har i praktiken redan varit inblandade i
diskussioner och programskrivningar, men de har nu tilldelats formella roller
som förvaltande myndigheter och ska samverka kring utvärdering.

6.3. Två myndigheter övertar idén

Det är myndigheterna Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet som förvaltar
programmen. De har också fått uppdraget att skriva nationella utvärderingsplaner för programmen som ska godkännas av övervakningskommittéerna,
samt vägledningsskrifter för utvärderare och intressenter. Där departementen i
föregående avsnitt förändrade utvärderingsidén i problem och motivering,
förändrar myndigheter nu lösningen.

6.3.1. Tillväxtverkets följeforskning

Tillväxtverkets utgångspunkt var regionalfondsprogrammens ”följeforskning
(on-going evaluation)”. Utifrån den skrev myndigheten en utvärderingsplan
(Nutek, 2008b) som beskrev programmens utvärderingsinsatser under
programperioden där både följeforskning och ongoing evaluation används som
termer. Myndigheten författade också en ”pedagogisk men också vetenskapligt
legitim vägledning” (Nutek, 2008b, s. 9), där följeforskning tar över som term
för utvärdering under programperioden:
Regelverket anger denna period tre typer av utvärderingar: förhandsutvärdering (ex ante), följeforskning (ersätter halvtids-utvärdering) och
efterhandsutvärdering (ex post). (Nutek, 2008a, s. 15)
6.3.1.1. Probleminramning: Återkoppling, lärande och effekter
I Tillväxtverkets probleminramning har jag identifierat tre problem. Ett första
är precis som i ongoing evaluation, ett grundläggande återkopplingsproblem,
där problem som iakttagits inte har lett till en ”strategisk omorientering av
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pågående program” (Nutek, 2008a, s. 13). Utvärderingskunskap som inte
återkopplas är poänglös i ett styrningsperspektiv.
Ett andra problem är ett horisontellt lärandeproblem. Det sägs 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). En
intervjuperson på myndigheten (IP 16) menar att det fanns en för spridd
projektportfölj med för många små projekt och en ringa samverkan mellan
regional- och socialfonden. Ett annat hinder för lärande var en för strikt regelstyrning:
Vi har ju själva dragit lärdomar sedan tidigare utvärderingar. Till och
med Riksrevisionen menar ju att det har varit alltför stort fokus på
kontroll och revision. Det finns ju i och för sig regelsystem och sådant som
måste följas upp, men det måste bli större fokus på återföring och vad man
kan lära sig av resultaten. Det är ju våra egna erfarenheter helt enkelt,
Riksrevisonen, Statskontoret och vi som har legat till grund för denna
[utveckling] också. (IP 15)
Kontroll hade där varit inriktad på ”följsamhet avseende lagstiftning och
regelverk samt tillförlitligheten i projektens ekonomiska redovisningar”, och
inte varit ”utformad så att det är möjligt att fånga upp effektiviteten i
förhållande till programmens konkreta mål” (jmf. Brulin, Sjöberg och
Svensson, 2009, s. 62; Riksrevisionen, 2004, s. 7).
Citatet leder in på det tredje problemet, effektproblemet, som har flera
aspekter. Först finns enligt en intervjuperson (IP 16) ett problem i att mäta
regionalfondens mål under verksamhetens gång, då effekter uppstår långt
senare, då något visar sig fungera i praktiken. Vidare lyfts tidigare utvärderingar fram, som visar 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 alltså svårt att skilja regionalfondens insatser från andra,
då de vävs samman i en större regionalpolitik. Dessutom, menar en
intervjuperson (IP 14), är det svårt 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 kontrollgrupper för dessa unika sammanhang”. Effektmätning
av tillväxtinnovationer är enligt en intervjuperson (IP 16) lika svårt som att
mäta förändringar hos en dysfunktionell familj. Jag tolkar intervjupersonen
som att det finns en övertro på att allt kan kvantifieras och mätas:
Senast idag var jag på ett möte för något, där man ska använda
strukturfonds- och interregionala pengar. ”Vi ska sätta upp mål och så ska
vi sätta upp indikatorer och så ska vi mäta dem”. Men det är ju inte så
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lätt att sätta upp indikatorer entydigt om man bidrar till en miljö i
regionen. Det ska vara ”entydigt”, säger de, man ska kunna mäta det.
Det släpar kvar en föreställning som är väldigt länkad till halvtidsutvärdering, indikatoruppföljning, kontrafaktiska studier. (IP 16)
Intervjupersonen efterfrågar också evidens, men inte ”dålig” evidens genom
SMART-kriterier och missvisande effektutvärdering.
Återkopplingsproblemet från ongoing evaluation har alltså kompletterats
med kritik angående en brist på lärande och en effektproblematik. Den senare
finns också på EU-nivå, men där förs snarare resonemang kring lösningar
genom bättre uppföljning och bättre statistiska och ekonometriska metoder.
Inte som vi kommer att se, som en förevändning att fokusera på interaktiva
processer för bättre återföring och vad som kan läras av resultaten.
6.3.1.2. Lösningsinramning: Följeforskning
En grupp om tre till fyra personer arbetade med utvärderingsskrifterna, där en
av dem kom från det nyss nedlagda Arbetslivsinstitutet (2007) och hade mer
än trettio års erfarenhet av interaktiv forskning. I intervjuer med dessa
intervjupersoner och i Tillväxtverkets vägledningsskrift, kan en degradering av
den tidigare halvtidsutvärderingen identifieras, som liknar den i ongoing
evaluation. Halvtidsutvärderingarna var översiktliga, hade höga startkostnader,
samtidigt som återföringen var marginell och intresset för utvärderingsresultaten inte särskilt stort (Nutek, 2008a, s. 13). En annan degradering är att
följeforskningen 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 utvecklingsinriktning 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 denna period lade dock Tillväxtverket mer resurser på utvärdering och
lärande, och i vägledningens förord talas det om att ett skifte i utvärderingsansats från traditionell utvärdering till följeforskning har ägt rum (Nutek,
2008a, s. 3). Den lanserade lösningen 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
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mål för att möjliggöra förändringar i operativa mål och den strategiska
inriktningen – följeforskning är med andra ord en del i styrningen och det
kontinuerliga förbättringsarbetet av projekt och program. Följeforskaren tar
del av uppföljning av aktivitetsindikatorer, resultatindikatorer 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 utgångspunkt är att om utvärdering ska ha
en praktisk betydelse, måste den ske samtidigt som förändringar och
utvecklingsaktiviteter sker i det omgivande samhället. För att lärande skall
uppstå måste följeforskaren engagera sig i de processer de utvärderar och
studerar (s. 18).
En intervjuperson (IP 14) menar att det är mycket retorik och semantik i
frågan om vad lärande är, men att ”en sak som är klar är att man
(kommissionen) i alla fall skriver att man ska knyta utvärdering närmare verksamheten, vilket ju innebär ett lärande i sig.” Om utvärderingen bara används
styrande menar denne, kommer inte utvärderingen alla till del. Här får
styrning en kontrollerande mening, och skiljs från lärande som ges en
främjande och kunskapsspridande roll. Denna åtskillnad återkommer hos en
annan intervjuperson (IP 16) som vill minimera utvärderingens kontrollerande
syfte genom att låta projekten själva upphandla en följeforskare:
Jag har ju varit stenhård på att det ska vara Toyotasystemet och byggas
upp underifrån, [annars] blir det ju inspektörer, en inspekterad
utvärdering där man håller upp en fasad.
För att utvärdering ska komma fler till del måste man som i Toyotasystemet
”optimera produkten” – utvärderingen – för den som faktiskt ska använda den.
Det är en skillnad mot följeforskningsaktören Visanu, som såg det som
problematiskt att granska sin uppdragsgivare, projektet.
Att kräva utvärdering av större projekt var delvis nytt. Idén bemöttes enligt
chefen för Europaprogrammen (IP 19) med motstånd i övervakningskommittéerna som godkände utvärderingsidén, då projekt skulle få finansiera
en utvärderare som kunde uppfattas som en intern kontrollant, till gagn för
myndigheten. För även om följeforskarens primära uppgift är att vara ett stöd
för projektets genomförande, är tanken dels att resultat ska spridas till andra
strukturfondsaktörer, dels att projektföljeforskaren löpande ska redovisa och
skriftligt rapportera till ansvarig följeforskare på programnivå (Nutek, 2008a, s.
20). Följeforskningsrapporten ska också följa med projektets lägesrapporter till
programkontoret och publiceras på hemsidan (Tillväxtverket, 2010, s. 30). Det
finns på så sätt en tanke om att kunskap ska spridas genom följeforskaren och
inte bara vara kopplad till sitt projekt eller program.
I praktiken menar en intervjuperson på Näringsdepartementet (IP 11) att
följeforskningen samtidigt inte förändrar förväntningarna på vad utvärdering
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ska ge för kunskap. Många beslutsfattare vill fortfarande ha ”hårda fakta” och
resultat i form av ”säkra effekter”. En intervjuperson (IP 16) 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”, trots att följeforskning var den utvärderingsansats
som preciserats i programmen och därmed skulle användas. En annan
intervjuperson (IP 14) utvecklar:
Många kan stöta sig på det. Näringslivet vill inte ha forskare, forskare
tycker inte att det är forskning. Men vi bryr oss inte om den här
akademiska diskussionen. Utan vi vill istället definiera det här, med
kontinuerlig utvärdering och allt det här. Och det är ju precis lika som
socialfondens lärande utvärdering. Och de (socialfonden) kanske tycker
att de har haft en fördel av det här och sluppit den här kritiken.
Dessutom, menar en annan intervjuperson (IP 15), florerar det alltid nya
termer för utvärdering och uppföljning i olika underlag från departementet.
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.
6.3.1.3. Motiveringsinramning: Effektivt programgenomförande genom
gemensamt lärande
I motiveringsinramningen beskrivs vinsterna med lösningen. Den har redan
berörts ovan och blir därför kort. Mer specifikt beskrivs vinsterna som mer
frekvent återkoppling, 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).
6.3.1.4. Konklusion: En ram med grund i interaktiv forskning
Tillväxtverkets lösning är en precisering i förhållande till de generellt
formulerade programmens utvärderingsavsnitt. Utvärderaren ges ett interaktivt
och lärande uppdrag med stöd i referenser till interaktiv forskning (t.ex.
Svensson, Brulin, Ellström och Widegren, 2002). Denna forskningsinriktning
har likheter med den norska følgeforskningen, exempelvis aspekten om
gemensam kunskapsbildning mellan teori och praktik och utgångspunkten att
forska med snarare än på eller för. Att ramen mer specifikt grundades i en
interaktiv forskning uppfattas av flera intervjupersoner (IP 14, 15, 17) ha att
göra med att en intervjuperson i utvärderingsgruppen (IP 16) hade erfarenhet
av forskningsriktningen sedan tidigare, samt att programmen preciserade
termen följeforskning.
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Vad som skett är alltså att där lösningen i Näringsdepartementets läranderam var lik den mål- och resultatstyrda ongoing evaluation, 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 probleminramning, där effektmätning, evidens och frånvaron av
lärande beskrivs som problem. Regelstyrning och mål- och resultatstyrning
utmålas som problem, som kan hanteras med en ny lösning. Inramningen
skiljer sig som vi ska se från Svenska ESF-rådet.

6.3.2. ESF-rådets genomförandeutvärdering

Svenska ESF-rådets inramning beskrivs utifrån deras utvärderingsplan (ESF,
2007b) och handledning (ESF, 2008a) som är en motsvarighet till Tillväxtverkets två skrifter. ESF-rådets förslag kallas i utvärderingsplanen och i handledningen för genomförandeutvärdering.
Både myndighetens generaldirektör (IP 22) och en intervjuperson (IP 29) i
övervakningskommittén uppfattade kommissionens vägledning som flexibel.
Den senare menar dessutom att man kan få stor erfarenhet genom att följa
vägledningen om det visar sig att den fungerar bra, även om man inte riskerar
någonting genom att inte följa den. Men enligt den intervjuperson (IP 21)
som var med och skrev socialfondsprogrammet var det aldrig fråga om att inte
följa vägledningen. Det fanns dock enligt en annan intervjuperson på ESF (IP
20), åsikter i övervakningskommittén om att inte använda begreppet följeforskning i socialfonden. Det skulle leda tankarna till forskning, som ses som
högskolornas och universitetens domän. Utvärderingsdiskussioner i övervakningskommittén är knapphändiga utifrån protokollanteckningarna. Det
kan enligt en intervjuperson (IP 29) ha att göra med att man var upptagen av
att få igång programmen, och att utvärderingfrågan på så sätt kom i skymundan. Diskussioner om utvärderingens utformning skedde annars med
Tillväxtverket som man samverkade med, liksom Vinnova och KK-stiftelsen
(IP 20).
6.3.2.1. Probleminramning: Återkoppling och lärande
Också på Svenska ESF-rådet framförs ett återkopplingsproblem. Socialfonden
har fått ett tydligare utvecklingsuppdrag, menar en intervjuperson på ESF (IP
20), 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. Generaldirektören (IP 22) menar på liknande sätt att fokus på mål
och aktiviteter i förra programperioden gjorde att projekten kunde bli statiska
då de enbart bedömdes utifrån målen i sin projektplan, när det intressanta i
själva verket kunde vara att justera projektet i en annan riktning. En
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intervjuperson i socialfondens övervakningskommitté (IP 29) beskriver
kunskapsbehovet vid tiden för den nya programperioden:
… [då] pratade vi mycket mer om att vi måste ha mycket mer
information, mer processer, mer löpande från ax till limpa, mer liksom av
den typen överhuvudtaget… inte bara följeforskning utan även hur man
tänkte, hur man genomförde, hur man tittade på programmet och hur
man tittade på projektet… att det inte enbart var brottstycken eller att
man… milstenar… utan att man kunde se utvecklingen i det. Därav
kom ju de här processtöden som finns i socialfonden. /…/ 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.
Återkopplingsproblemet handlar alltså både om att få kunskap under verksamhetens gång och om att kunskapen måste avse processer och inte enbart en
lägesrapport kring mål.
Lärandeproblemet återkommer också hos ESF där det anses 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
samverkansfråga.
Slutligen framkommer också problemet om att mäta effekter. Socialfonden
skiljs inte enkelt ut från andra delar av arbetsmarknadspolitiken, vilket gör att
det är svårt att se vad den har bidragit med. Och effekter från föregående
programperioder får mindre uppmärksamhet:
… ett dilemma är ju, apropå det här med långsiktiga effekter, att intresse
och fokus skiftar vid programskiftena… vi ser ju själva att effekterna
från Equal, från mål 3 (2000-2006), börjar synas först nu, men det är ju
ingen som har fokus på det. Nu är allt fokus på den här programperioden… alltså den här timingen är knepig… det är inga politiker som
frågar efter Equal-resultat nu. (IP 22)
Effekter för resultatlegitimitet är alltså en problematik också här. Det ska
nämnas att effektproblemet enbart återfinns i intervjuer och inte i
utvärderingsplan eller handledning. Men generellt kan det sägas att de
problem som uppmärksammas i Tillväxtverkets probleminramning också kan
ses hos ESF.
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6.3.2.2. Lösningsinramning: Genomförandeutvärdering
Också i socialfondens utvärderingsplan (ESF, 2007b) framställs den förra
periodens halvtidsutvärderingar som den omedelbara förklaringen till varför en
ny utvärderingsansats behövdes. Den var mest ett konstaterande enligt en
intervjuperson i övervakningskommittén (IP 28), och en annan intervjuperson
menar att den kom för sent och att de utvärderingsresultat som till slut kom
fram, redan var kända via andra kanaler (IP 21). Kritiken framställs dock inte i
skrift som en degraderande argumentation som i regionalfondens formuleringar om ”traditionell utvärdering”. En förklaring kan sökas i att socialfonden enligt flera intervjupersoner (IP 20, 21, 28) inte ser den nya genomförandeutvärderingen som en kontrast mot tidigare. Visserligen var EU:s
vägledning ny, men de gav snarast en legitimitet åt den utveckling kring
utvärdering och lärande som redan pågick och som beskrivits i kapitel fem.
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, 2011b). Den är
en del i den större lärandestrategin i socialfonden som beskrevs i kapitel fem,
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). Lärandebegreppet sägs bestå av två delar:
”dels hur man på ett bra sätt initierar, implementerar och driver denna typ av
projekt/program, dels vilka erfarenheter och kunskaper projekten ger” (ESF,
2007b, s. 7f). Målstyrningen är alltså nedtonad och genomförandeutvärdering
verkar snarare handla om att skapa kunskap om hur verksamheter fungerar
som underlag för olika sorters förbättringar och för att förstå effekter.
Samtidigt skiljer man på olika fokus inom den övergripande genomförandeutvärderingen: måluppfyllelse-, effekt-, effektivitets- och genomförandeutvärdering (s. 6). Att genomförandeutvärderingen har olika fokus inom sig,
däribland en annan genomförandeutvärdering, framstår som motsägelsefullt.
En tolkning är att formuleringen tagit efter ongoing evaluation som också
innehåller flera skilda frågor.
Det är precis som i regionalfonden, projekten som upphandlar och
finansierar en egen extern utvärdering. Också här fanns en diskussion kring
vem som skulle beställa utvärderingen. Men att projekten skulle vara beställare
var enligt en intervjuperson på ESF (IP 20) viktigt för att utvärderingen skulle
komma till användning. Tanken var att ”… få till utvärderingen som en del i
genomförandeprocessen, att få en ständig förbättring… men utvärderaren
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skulle ju inte ta över på något sätt, det var ju också viktigt, inte bli en biträdande projektledare”.
Projekt uppmuntras lägga ut sina utvärderingsrapporter i en gemensam
projektbank. I övrigt syftar inte rapporterna till myndighetskontroll, och
nerifrån-och-upp-tanken är svagare än i regionalfonden. På frågan om och var
kontrollerande funktioner av projekt finns, menar samma intervjuperson att
det sker av ESF-rådet, som kontrollerar projektgenomförandet via läges- och
slutrapporter som projekten själva lämnar in samt via kontakter med projekten.
En annan granskning är ekonomisk kontroll som beskrivs som hård, liksom
årliga implementeringsrapporter från alla program till kommissionen. Den
parallella uppföljningen som sköts av SCB nämns som viktig i målstyrningssyfte, inte minst för programstyrning som drar nytta av ett uppföljningssystem,
där kvantitativa mål kan följas över tid från data som projekten själva samlar
in. Den är enligt intervjupersonen på ESF (IP 20) en viktig komplettering till
lärande utvärdering:
… annars, om man inte hade sådan här indikatoruppföljning, då skulle
det ha varit lite skakigt tycker jag, om man satt som politiker och
ansvarade för de här pengarna, för det gör vi ju som myndighet också…
för då skulle man inte veta riktigt var programmet är på väg… om man
bara hade lärande utvärdering.
Jag uppfattar det som att ESF, liksom Tillväxtverket, skiljer lärande från
kontroll, där utvärdering blir en stöttande resurs för projekt. Utvärdering och
uppföljning blir enligt en intervjuperson (IP 29) två parallella system som inte
är integrerade, där det är uppföljningen som når kommissionen, medan
utvärdering av projekt stannar i verksamheterna. ”Apparaten som är uppbyggd
bygger ju på en gammal… lite mera ’hard facts’… och då handlar det ju om
kvantitet”, menar samma person (IP 29).
Sammanfattningsvis har ESF-rådet fyllt socialfondsprogrammets läranderam med en lösning som ska stödja och skapa kunskap för förbättringar. Det
är framför allt lärande av utvärderingens resultat som framhålls. Det kan fås
genom flera olika former av utvärdering vilket också kan ses i att lösningen är
vagare och ligger närmare ongoing evaluations ramverkstanke där olika
utvärderingstyper kan initieras.
6.3.2.3. Motiveringsinramning: Lärande och god styrning under
pågående projektverksamhet
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 additionalitet och regelverk:
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Vad som är viktigt att komma ihåg är att utvärderingsinsatserna ska
bidra till ett kontinuerligt lärande på såväl projekt som programnivå.
Utvärderingen blir således en integrerad och stödjande del i det framtida
arbetet i socialfonden. Detta synsätt är helt i linje med de ambitioner som
finns uttolkat i det svenska socialfondsprogrammet, dess mål, de fyra riktlinjerna samt indikatorerna för de två programområdena. Utvärderingen ska kunna bedöma programmets samlade bidrag till Europeiska
sysselsättningsstrategin, gemenskapsmålen för social integration, ickediskriminering, 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).
6.3.2.4. Konklusion: En intensifierad läranderam
ESF-rådets lösning ska i min mening förstås som en förlängning eller
förstärkning av departementens läranderam. Intervjupersoner menar att
ongoing evaluation snarast ger en legitimitet till den utveckling som pågått.
Lösningsinramningen är därmed inte degraderande utan mer konstaterande
och hänvisar till EU:s dokument och socialfondens övriga lärandesystem.
Genomförandeutvärderingen som lösning är dock otydlig. Dels framställs den
som en stödjande och lärande utvärderingsansats i linje med extern nätverksstyrning. Men samtidigt kan den innehålla flera olika utvärderingstyper som
kan kopplas till mål- och resultatstyrning.
Att notera är också 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 ongoing evaluation 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.

6.4. Externa aktörer involveras

De externa aktörernas inramning utgör den svenska obligatoriska
passerpunkten, och baseras på antologin om lärande utvärdering genom
följeforskning (Svensson m.fl., 2009). Att de nu har ”involverats” ska liksom
hela översättningsprocessen förstås som en analytisk förenkling, då inramningarna är överlappade och interaktiva under perioden 2006-2009. Universitets-
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centret var exempelvis diskussionspart till socialfonden, och myndigheterna var
inblandade i departementens programskrivningar.
Att de externa aktörerna kontaktades ska förstås utifrån ett befintligt
nätverk mellan Tillväxtverket, ESF, universitetscentrets forskare och arbetslivsinstitutet. En intervjuperson på Tillväxtverket (IP 16) ingår dessutom i
universitetscentrets forskargrupp och är adjungerad professor på en av centrets
partnerskapsinstitutioner. Enligt en intervjuperson vid centret (IP 24) var dock
ett annat institut med inriktning mot interaktiv forskning tillfrågat först, ett
samarbete som dock aldrig initierades. Värt att nämna är också utvecklingsföretaget där samma intervjuperson 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
utvärderingstankar. Innan denna syntes beskrivs, behandlas upprinnelsen till
den antologi och de kurser som kom att bli idéns uttryck.

6.4.1. Upprinnelsen till antologi och kurs

De externa aktörernas uppdrag gick ut på att driva en kurs i lärande
utvärdering genom följeforskning och att sammanföra fondernas 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 (IP 16) 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 forskaranknuten och omvärldsrelaterad och som kan publicera detta.” Just vanan att
publicera, samt offentliggöra utvärderingsresultat, har inte tidigare setts som
utvärderarens uppgift menar samma intervjuperson, och det är inte heller
något naturligt på den egna myndigheten:
… det är emot hela deras kultur, här på gamla NUTEK också, allt är
internt. Mycket av utvärderingsrapporterna har bara dragits för GD
(generaldirektören) en gång om året. Jaha, vad leder det till för lärande?
Det är ju rent rituellt.
Citatet anknyter till den andra förklaringen, att utbildning behövdes för att
utvärderingsidén var så ny att ingen visste vad den innebar. En intervjuperson
på ESF (IP 21) menar att har man tydliga krav på en utvärderingsansats, men
inga utvärderare som vet vad det innebär, är det lite av ett moment 22. Det låg
därför i uppdraget att utbilda genom kunskapsspridning, något som båda
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myndigheterna såg som ett uttryck för kommissionens tal om kapacitetsbyggande (jmf. Europeiska kommissionen, 2006a, 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. Flera personer som senare skulle bli
kursansvariga för andra lärosätens kurser deltog. Detta var också tanken,
menar en intervjuperson på universitetscentret (IP 24), att kursen skulle sprida
sig enligt en ”stafettpinneidé”. Arbetsprocessen som ledde fram till boken blev
i sig ett exempel på interaktiv forskning, där man tillsammans kunde vända
och vrida på begreppen.
Sammantaget finns det en tydlig idé hos myndigheterna om att konceptet
lärande utvärdering genom följeforskning är någonting nytt som det krävs
kompetensutveckling kring, vilket dessutom ligger i deras uppdrag, särskilt
eftersom de själva har drivit förändringen. Kursen och antologin verkar
dessutom ha fungerat som ett sätt att samla aktörer som kunde driva kursen
vidare, och kursdeltagare som skulle använda sig av utvärderingsidén i sin
praktik. Antologins utformningsprocess kommer nu att visa sig vara intimt
förknippad med den slutliga inramningen.

6.4.2. Probleminramning: En syntes

Universitetscentret hade två myndigheters idéer att ta hänsyn till, men de var
enligt en intervjuperson på centret (IP 24) tillräckligt lika för att rymmas inom
samma ansats. Ramarna förenades i problemet med att utvärderingsresultat
kom för sent och fokuserade alltför mycket på mål i efterhand, istället för att
bli ett styrmedel under verksamhetens gång. De förenades också i en skepsis
mot effektutvärdering. Tillväxtverket menade att effekter var svåra att uppskatta, medan ESF-rådet framhöll att de kom för sent, och att socialfondens
insatser var en liten del av arbetsmarknadspolitiken, vilket skulle göra effekter
svårupptäckta. De förenades också i bristen på det som kallades lärande. ESFrådet, menar en intervjuperson på universitetscentret (IP 24), 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). Olikheter var dock endast betoningar, enligt intervjupersonen, och begreppen i sig var ointressanta. Det
handlade snarare om:
… att se, vem lär, varför lär man, hur lär man och på vilken nivå finns
det. Kan man skapa ett teoribaserat lärande som gör att man kan tränga
bakom fenomenen?
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Probleminramningen förändras därför inte. Det är en syntes av myndigheternas problembilder som anförs i antologins inledande kapitel. Att
inramningen inte förändras är dock förståeligt om den betraktas som det
uppdrag som externa aktörer får.

6.4.3. Lösningsinramning: Lärande utvärdering genom
följeforskning

Genomförandeutvärderingen ersätts nu av termen lärande utvärdering, vilket
resulterar i den myndighetsgemensamma termen lärande utvärdering genom
följeforskning (fortsättningsvis LUFF). 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. Bland dessa finns ett inledningsoch ett avslutningskapitel, liksom ett kapitel skrivet av myndighetsföreträdare.
Det är en lösning som av en intervjuperson på universitetscentret (IP 23),
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 av intervjuperson (IP 24) 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.
Däremot tror samma intervjuperson att myndigheterna hade ett behov av att
positionera ansatsen och profilera den på ett visst sätt för att göra avtryck.
Strategin kommenteras i andra intervjuer. En intervjuperson på ESF (IP 20)
menar exempelvis att de många perspektiven gör att LUFF är ett brett förhållningssätt med lärande i fokus och inte en metod. Ett annat exempel är en
av kapitelförfattarna (IP 30) som 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. Kommissionens vägledning förmedlade enligt denne bara att halvtidsutvärderingar inte längre
behövde göras, utan att man kunde utvärdera enligt egna förutsättningar.
Dock skulle exempelvis effektutvärdering eller effektivitetsutvärdering fortfarande finnas med. Denne menar också att följeforskningstermen skapade
missförstånd, då forskare vid en inledande sammankomst trodde att strukturfonderna skulle finansiera forskning.
I uppdraget utgick de två intervjupersonerna på centret främst från
myndigheternas problem, och inte från EU-nivåns dokument. Utöver den
definition i åtta punkter som gavs i kapitel fem, beskrivs LUFF av en intervju-
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person (IP 24) genom tre centrala funktioner, den styrande (återkoppling till
dem som jobbar i projektet), den störande (att man stannar upp och
reflekterar) och den stödjande (att ge idéer om hur man kan förändra och
vidareutveckla verksamheten). Enligt en annan intervjuperson (IP 23) skiljer
sig LUFF från annan utvärdering:
… till skillnad från om man då säger formativ utvärdering eller
summativ utvärdering, som den brukar uppfattas, den lägger ju fokus på
beskrivning, värdering, kontroll så att säga, som jag uppfattar det. Här
[i LUFF] finns ett större inslag av att ge feedback, i syfte att bidra till en
utveckling av projektet eller programmet ett underlag för förbättring helt
enkelt.
Frågan om att värdera i relation till intentioner och mål, har man inte heller på
samma sätt i den interaktiva forskningen menar samma intervjuperson. Men
fokus på att återföra resultaten från gemensam kunskapsbildning in i
praktiken, innebär likväl ett värderingselement då forskningen inte är
värderingsfri, menar denne.
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
generationens 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
dialoginriktad 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.

6.4.4. Motiveringsinramning: Förbättrat programgenomförande
genom gemensam kunskapsbildning

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.
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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 regionalpolitik 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 beslutsfattare, som söker nya sätt att förbättra sin organisation på.

6.4.5. Konklusion: En brokig samsyn med grund i interaktiv
forskning

Sammanfattningsvis är de externa aktörernas inramning av LUFF på sätt och
vis brokig, då flera utvärderingsperspektiv förs fram inom samma namn. Mot
bakgrund av rekryteringen av författare från olika områden och av att centret
ville söka sig fram med begreppet, snarare än att strikt definiera den, är
brokigheten delvis förståelig. Jag uppfattar den som en strategi för att mobilisera aktörer för att få spridning 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.
Det som jag i resten av avhandlingen hänvisar till som en LUFF-ram är
just detta: 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.

6.5. Översättningen sammanfattad

Vad har då hänt under översättningen av ongoing evaluation till lärande
utvärdering genom följeforskning? Det korta svaret är att ongoing evaluations ram
har transformerats till en läranderam hos departementen, och slutligen 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 ongoing evaluation 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 ongoing evaluation,
som inneburit att följa ett programs implementering mot mål och knyta
utvärderingen nära för bättre återkoppling, har också ändrats. Successivt har
ongoing evaluation grundats i interaktiv forskning, där gemensam kunskaps-
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bildning 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 ongoing evaluation.
I min mening är det Närings- och Arbetsmarknadsdepartementen som har
initierat transformeringen, genom att ge en problem- och motiveringsinramning till sina myndigheter, där ett ökat lärandefokus i regional- och
arbetsmarknadspolitiken lyfts fram. De överlåter sedan åt myndigheter att
utveckla lösningen, som hos departementen fortfarande liknar ongoing
evaluation. Aktörerna som efter detta har påverkat utvärderingsidén mest, är
Tillväxtverket och de externa aktörerna. Det är hos Tillväxtverket som
lösningens interaktiva forskningsgrund först kan identifieras. Den kan kopplas
till Näringsdepartementets skrivning om ”följeforskning (on-going
evaluation)”, en granskningsform med flera likheter med interaktiv forskning.
ESF-rådets dokument förhåller sig mer allmänt till lärande och återkoppling.
Det är istället externa aktörer som för samman myndigheternas ramar i en
kurs och en bok. Kursen samlar flera forskare och praktiker som är med och
författar boken, som utgör den svenska nivåns passerpunkt. Som antologi är
den bred och involverar flera perspektiv på utvärdering, och aktörerna har inte
som avsikt att bli utpositionerade. Samtidigt är det tydligt i skrift och intervju,
att passerpunkten är inramad utifrån interaktiv forskning som liknar Tillväxtverkets ram. Tydligt är också hur styrningslogiker spelar in i aktörers
argumentation. En mer interaktiv och stödjande utvärderingsform med grund
i extern nätverksstyrning kontrasteras mot en mål- och resultat- och regelstyrning, som inte är adekvat för styrningskontextens utmaningar.
Från kapitlets resultat drar jag två preliminära slutsatser. För det första
verkar en utvärderingsidé som reser mellan två kontexter, påverkas av deltagande aktörers forsknings- och utvärderingsnormer. Det 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 kommer i kapitel åtta att undersökas
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.
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SAMMANFATTNING DEL II
Innan avhandlingens tredje del tar vid sammanfattas resultaten från del II. Det
är en empiri som beskrivit styrning och utvärdering på EU-nivå, svensk nivå,
och hur utvärderingsidén påverkats mellan styrningskontexterna. Vilka är då
de huvudsakliga resultaten att ta med sig?
I kapitel fyra pekade jag på Europeiska kommissionens dubbla styrproblem
om att det inte bara är problematiskt att styra direkt för att undvika ett
demokratiskt underskott, utan att det också är svårt då man inte vet hur mål
ska uppfyllas utan medlemsstaternas aktiva medverkan. Styrningen karaktäriseras därför av både toppstyrda reglerande drag men på samma gång
decentraliserade och horisontella drag kring hur politiken ska genomföras.
Programplaneringen blir ett uttryck för mål- och resultatstyrning, där program
med kvantifierade och på förhand uppsatta mål utgör kontrakt som medlemsstater ska uppfylla. Utvärderingsidén ongoing evaluation är ett svar på mer
frihet för medlemsstaterna att utvärdera, och representerar en målstyrningstanke för program. Utvärderingsidén ska hjälpa till att styra mot mål genom
att löpande återkoppla resultat. Här finns en viss konflikt mellan
kommissionen, som snarast är intresserade av effekter för att legitimera
fonderna, och medlemsstaterna, som vill använda utvärdering operativt för att
förbättra programmen.
I kapitel fem visades att den svenska staten har en styrande och koordinerande roll i utformning och genomförande av sammanhållningspolitiken.
Horisontellt deltagande från berörda aktörer på regional nivå syns i
utformningen av strategi och program och genomförande av programmen.
Projekten kan ses som självorganiserande under mobiliserande mål, och det
mesta verkar gå i den externa nätverksstyrningens tecken. Samtidigt är måloch resultatstyrningen fortfarande närvarande i programmen, där de är
kontrakt mellan medlemsstaten och kommission och dess måluppfyllelse är
reglerad i strukturfondsförordningen. I utvärderinsavsnittet beskrevs vidare hur
begrepp som följeforskning och lärande har funnits tidigare i styrningskontexten. Det kunde konstateras att det finns förändringar från ongoing
evaluation till lärande utvärdering genom följeforskning. Där den europeiska
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utvärderingsidén bäst beskrivs som ett ramverk för utvärdering av strukturfondsprogram med inriktning på mål- och resultat, är den svenska idén främst
utformad för projekt, där lärandeprocesser ska hjälpa till med ett förbättrat
projekt- och programgenomförande, genom att komma fler aktörer till del.
I kapitel sex beskrevs översättningsprocessen mellan nivåerna, som resulterade i den svenska obligatoriska passerpunkten om lärande utvärdering genom
följeforskning. Det visade sig att departementen satte ongoing evaluation i en
läranderam, men utan att förändra utvärderingsidéns innehåll. Det blev istället
myndigheterna som fick ta sig an uppgiften. ESF-rådet skapade en bred
utvärderingsidé kring hur lärande och reflektion skulle stödja program och
projekt, men som inte heller avgränsade idén. Störst förändring ses hos
Tillväxtverket, som gjorde en lösningsinramning med grund i interaktiv
forskning, där gemensam kunskapsbildning mellan teori och praktik var
central. Detta legitimerades utifrån departementets programskrivning om
följeforskning, och Tillväxtverkets inramning hade onekligen mer att göra med
den norska følgeforskningen än departementets lösning, som i stort var ongoing
evaluation. Slutligen kom externa aktörer att få i uppdrag att sammanföra
myndigheternas utvärderingsidéer till lärande utvärdering genom följeforskning
(LUFF). Detta skedde genom att samla forskare och praktiker från skilda
utvärderingsinriktningar på en kurs i utvärderingsidén och skriva en gemensam antologi. Passerpunkten på svensk nivå har därför en bred inramning,
även om bland annat inlednings- och avslutningskapitel i antologin utgår från
den interaktiva forskningens fundament.
Sammanfattningsvis bär båda nivåernas styrningskontexter den externa
nätverksstyrningens kännetecken med viktiga inslag av mål- och
resultatstyrning. Av de två utvärderingsidéerna påminner ongoing evaluation
mest om mål- och resultatstyrningens utvärdering. På sin resa till Sverige
påverkas den dock i riktning mot den externa nätverkstyrningens utvärdering
med tankar om intressentinvolvering och lärande inom och mellan verksamheter. Huruvida denna preliminära analys håller, och vad det innebär i förhållande till avhandlingens frågeställningar och problem, utvecklas nu i del III.
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DEL III – EN ANALYS AV
RELATIONEN MELLAN
STYRNING OCH UTVÄRDERING
Avhandlingens tredje del innehåller fyra kapitel. I de tre första besvarar jag var
och en av avhandlingens frågeställningar. Kapitel sju behandlar styrningsfrågan, hur ongoing evaluation och lärande utvärdering genom följeforskning har
utformats efter styrning på EU-nivå och svensk nivå. Det är en analys av
antagandet om en relation mellan styrning och utvärdering i respektive passerpunkt.
I kapitel åtta tas ett nytt grepp på översättningsfrågan, hur ongoing
evaluation översätts när den förflyttas från en EU-kontext till en svensk
myndighetskontext. Empirin från kapitel sex är redan relativt bearbetad
genom inramningsaktiviteterna som strukturerade empirin, och preliminära
slutsatser har dragits. Den kompletteras med en mer fullständig aktörsförklaring som kan problematisera relationen mellan styrning och utvärdering.
I en sådan ges aktörers interaktion med styrningslogiker större utrymme, liksom aktörers egna intressen och drivkrafter. Översättningsprocessen undersöks
som ett institutionellt entreprenörskap.
Kapitel nio tar sig an utvärderingsfrågan, hur den i Sverige utformade
utvärderingsansatsen lärande utvärdering genom följeforskning kan förstås i
förhållande till andra utvärderingsansatser. Den svenska utvärderingsidén ses
nu inte i förhållande till sin styrningskontext, utan i förhållande till andra
utvärderingsansatser som gör anspråk på att åstadkomma utvärderingsanvändning och lärande genom samarbete mellan utvärderare och verksamhet.
Styrning står fortfarande i fokus, men aktualiseras utifrån en komparativ analys
av utvärderingsidén inom utvärderingsforskningen.
Kapitel tio är avhandlingens sista. Där samlas avhandlingens slutsatser upp,
och studiens bidrag till kunskapen om utvärderingens utformning diskuteras.
Fortsatta forskningsidéer föreslås, och utvärderingsidéns fortsatta översättning
beskrivs.
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7. RELATIONEN MELLAN
STYRNING OCH UTVÄRDERING
I detta kapitel är syftet att analysera resultaten kring styrningsfrågan, hur
ongoing evaluation och lärande utvärdering genom följeforskning (fortsättningsvis
LUFF) har utformats efter styrning på EU- respektive svensk nivå. Kapitlet
har fem delar. Inledningsvis (1) återupprepas några utgångspunkter av
betydelse för analysen. Sedan analyseras styrning, utvärdering och relationen
dem emellan på (2) EU-nivå och (3) svensk nivå. Avslutningsvis (4) jämförs
relationerna, (5) styrningsfrågan besvaras och kapitlet sammanfattas.

7.1. Utgångspunkter

Styrning analyseras utifrån de styrningslogiker som utformades i kapitel två.
Där beskrevs hur varje logik motsvarar en utvärderingstyp utifrån antagandet
att en viss styrning ger en viss utvärdering. I analysen av relationen mellan
styrning och utvärdering undersöks om denna ”matchning” gäller på EU-nivå
och på svensk nivå. Samtidigt restes frågor om att utvärdering som utformas
på detta sätt kan ha en cementerande effekt och förstärka de antaganden som
redan karaktäriserar en viss styrning (jmf. Hansen, 2005, s. 456). Om en måloch resultatstyrning år ut och år in studeras med måluppfyllelseutvärdering
kommer styrningen bli statisk och endast se till mål. Intressenters och brukares
upplevelser och problembilder och de procedurer som leder till en misslyckad
måluppfyllelse beaktas principiellt inte. I en sådan situation kan det vara
relevant att föra ett förändringsresonemang, att utforma utvärderingen på det
rakt motsatta sättet i syfte att kompensera för styrningens ensidiga inriktning.
Det är detta som analysen med idealtyper i kapitel sju går ut på. Genom att
studera styrningens och utvärderingens karaktäristika, fås kunskap om
utvärderingen skiljer sig från ”sin” styrning. Om utvärderingen skiljer sig från
denna styrning, kan frågan i nästa steg ställas om det är för att inbegripa andra
element i styrningen, eller om annat än styrning påverkar utvärderingens
utformning? Eftersom ongoing evaluation har förflyttats mellan två styrnings-
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kontexter är det motiverat att analysen sker genom att separera styrning och
utvärdering i varsitt avsnitt. På så sätt kan styrning som struktur betonas, och
ongoing evaluation som resande idé.

7.2. Relationen på EU-nivå

I detta avsnitt analyseras i tur och ordning (1) styrningskontexten, (2)
utvärderingsidén och (3) relationen dem emellan.

7.2.1. Styrningskontexten analyserad

Som empirin visade ligger EU-nivåns styrning i linje med flera av de
egenskaper som förts fram som kännetecken i rörelsen från government till
governance. Som överstatlig nivå för medlemsstaterna kan kommissionen inte
alltid styra genom hierarkiskt bindande förordningar och direktiv utan har
skapat nya sätt att styra och reglera på. Samtidigt sker genomförandet av
politiken i mål- och resultatstyrda program. Hur kan denna styrning förstås i
förhållande till styrningslogikerna?
I flernivåsystemet är organiseringen både vertikal och horisontell. EU-nivå,
medlemsstatsnivå och regional nivå utgör tre vertikala huvudnivåer. På varje
nivå finns dock flera aktörer som involveras genom partnerskapsprincipen.
Kommissionens uppgift kan bäst knytas till extern nätverksstyrning: att styra
indirekt med olika externa styrmedel. Kommissionens styrning genom
allokering av programmedel (morot), skrivna förordningar (piska) och
godkända programmål (predikan) sker på distans gentemot medlemsstaten,
som är den primära aktörsrelationen. Denna distanserade styrning finner stöd i
forskning (jmf. Bachtler och Mendez, 2007; Stame, 2008), och kan bäst
karaktäriseras som policy- och resursinramning, alltså att ge nätverk autonomi
genom övergripande politiska och finansiella ramar (Sørensen och Löfgren,
2007, s. 9f). Det är en typ av extern nätverksstyrning som ligger nära mål- och
resultatstyrning. Detta då programmen har kvantifierade mål inom EU:s
sammanhållningspolitik, vilka godkänns av kommissionen. Agenten
(medlemsstaten eller regionen) ska således operationalisera principalens mål.
Det som gör styrningen till en blandform är att programmålen samtidigt är
mobiliserande, eftersom valet av prioriteringar har decentraliserats till
medlemsstaten. Decentraliseringen är nödvändig på grund av legitimitetsskäl
och för att program betecknas som socioekonomiska utvecklingsprogram som
kräver lokal och regional anpassning.
Vidare har den reglerande strukturfondsförordningen en regelstyrande
utgångspunkt. Den kan ses som den typ av brett utformade riktlinjer (jmf.
Stern, 2009, s. 74) som ramar in en politik, men lämnar detaljreglering till
medlemsstaterna. Därför kan kommissionens roll inte bara ses som policy- och
resursinramning, utan också som institutionell design. Denna roll innehåller
element av regelstyrning, då det anges hur programmen ska organiseras och
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genomföras med exempelvis revisions- och förvaltningsmyndigheter.
Styrningens procedur blir därmed en blandning av alla styrningslogiker inom
ramen för extern nätverksstyrning: regelföljande, mål-medel-kedjor samt
samarbete, dialog och förhandling.
Legitimeringsgrunden för den politik som ska genomföras från EU-nivå,
ligger närmast den externa nätverksstyrningens resultatlegitimitet. Det är inte
genom att visa på att de rätta insatserna sätts in och har en god avsikt, som
kommissionen erhåller legitimitet. Europeiska unionens råd godkänner
visserligen förordningen, som ligger till grund för programmen genom
majoritetsbeslut, vilket ger en viss inputlegitimitet (jmf. Scharpf, 2009). Det är
emellertid kommissionen som har initiativrätt till förordningen, och som i
egenskap av icke-folkvald förvaltning måste söka legitimitet genom strukturfondsprogrammens resultat. Av denna anledning är det av vikt att på olika sätt
uppvisa transparens och effekter av programmen. Detta anknyter också till den
deliberativa demokratiska idé som nätverkstanken tillskrivs (jmf. Hanberger,
2009, s. 4; Hertting och Vedung, 2009, s. 57). Subsidiaritetsprincipen har här
varit ett sätt att dels få en ökad demokratisk legitimitet genom att medlemsstater och regioner får större inflytande över EU:s styrprocess (demokratiskt
problem). Dels har den varit ett sätt att få kunskap om hur de politiska målen
ska förverkligas (kunskapsproblem).
Sammanfattningsvis vill jag peka på en distanserad extern nätverksstyrning,
där rollen för kommissionen inkluderar element från regel- samt mål- och
resultatstyrning. Den ”governance-mix” som Lang (2001) tillskriver strukturfonderna, som domineras av mål- och resultatbaserad styrning och regelstyrning, bekräftas därför delvis här. Dock är programutformning, programgenomförande och utvärdering under perioden 2007-2013 mer decentraliserade till medlemsstater jämfört med tidigare. Langs ”governence-mix” menar
jag därför ligger inom ramen för en distanserad extern nätverksstyrning.

7.2.2. Utvärderingsidén ongoing evaluation

Den externa nätverksstyrningens utvärdering ska enligt analysens utgångspunkter motsvaras av främjande eller kunskapsutvecklande utvärdering, där
exempelvis intressentkriterier används för att få kunskap om hur lösningar för
komplexa problem fungerar utifrån deltagande aktörers erfarenheter. Som
visats i kapitel fyra var utvärderingsidén ongoing evaluation mer målinriktad,
vilket ifrågasätter antagandet om att utvärdering är utformad efter styrning.
Detta analyseras nu närmare genom att sätta ongoing evaluation i relation till
styrningslogikernas tre utvärderingsproblem: syfte, kriterium och organisering.
7.2.2.1. Syfte: Förbättrad kvalitet, prestation, planering och
implementering
Till följd av att ongoing evaluation ska passa alla medlemsstaters program och
behov, finns flera möjliga syften i en enskild utvärdering. På en övergripande
nivå syftar den till vad Batterbury (2006) tidigare identifierat i utvärdering av
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sammanhållningspolitiken: förbättrad kvalitet och prestation och förbättrad
planering och implementering. Det är ett internt främjande syfte där
programmet ska förbättras och styras genom kontinuerlig återkoppling av
utvärdering till beslutsfattare.
Detta syfte ligger i linje med den utilitaristiska huvudfåra som House
(1978) identifierade, där utvärdering sker för beslut och genom mätning av
mål. Ongoing evaluation kan som främjande utvärdering bidra till denna
kunskap, då uppföljning av indikatorer ska återspegla ett skeende och en
utveckling mot uppsatta mål och långsiktiga och hållbara effekter. Vare sig
utvärdering har ett operativt fokus (mäta och bedöma graden av implementering) eller strategiskt (mäta fondernas bidrag till prioriteringar, dvs mål och
effekter), bygger kunskapsbehovet på att programmets utveckling, implementering och framgång kan fångas in genom mätning av indikatorer. Verkligheten går att kvantifiera och mäta oberoende av observatör, och existerar
oberoende av vår kunskap om den. I beskrivningen av ongoing evaluation
nyanserades denna målstyrande tanke genom mer allmänna principer om
intressentinvolvering, som ligger närmare en horisontell och lärande nätverkstanke (Europeiska kommissionen, 2006a, s. 15ff). Det är dock oklart vilken
status principerna har.
7.2.2.2. Kriterium: Deskriptiva mål och indikatorer
De kriterier som återfinns i vägledningen om ongoing evaluation ligger inom
en deskriptiv värdeteori. Det talas om ”goals initially set” (Europeiska
kommissionen, 2006a, s. 8), alltså mål som är satta på förhand, och som
utvärderingen ska hjälpa programmet att styra mot. Kriterier är också olika
input-, utfalls- och effektindiktatorer. Reglerat för medlemsstaten är de
indikatorer som beskriver finansiella resursers genomflöde. I empirin framförs
att uppföljningen på sätt och vis är viktigare än utvärdering, då varken ongoing
evaluation eller ex post-utvärdering kan genomföras utan bra uppföljningsdata.
Även om intressenter och beslutsfattare på skilda sätt kan delta i
utvärderingen utifrån principen om mixed methods finns inga formuleringar
som innebär att kvalitativa uppfattningar eller erfarenheter från intressenter
skulle kunna användas som kriterier. Men det ska inte uteslutas att en
utvärdering med operativt fokus, som undersöker relevansen av kvantifierade
mål och indikatorer, skulle kunna kräva relevanskriterier, alltså vilken lösning
som är bäst för ett visst problem (Hertting och Vedung, 2009, s. 70). Olika
möjliga fokus för en utvärdering inom ramen för ongoing evaluation gör att det
i det här fallet inte går att utesluta en viss form av kriterier. Men jag uppfattar
det som tydligt, att på förhand definierade och kvantifierade mål och
indikatorer är primära referenspunkter, om ongoing evaluation ska fungera som
styrmedel för programmet.
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7.2.2.3. Organisering: En extern expert för medlemsstat och program
Ex ante-utvärderingen görs av medlemsstaten innan programmen sätts igång
för att granska programplaneringen, och ex post-utvärderingen görs av
kommissionen för att studera mål och effekter av programmen. Ongoing
evaluation är däremot ett verktyg för medlemsstatens program under
programmens gång, för att styra bättre mot målen. Den har därmed en
nerifrån-och-upp-ansats, där verksamheten (programmet) själv ska utvärdera,
dock med återföring till högre hierarkiska nivåer (kommissionen). Ett flöde av
utvärderingsrapporter mellan medlemsstater och kommissionen finns, där
medlemsstaternas formulering och resultat av ongoing evaluation sammanställs
och jämförs (Applica och ISMERI Europa, 2010; Metis och Euréval, 2011).
Utformningen av den enskilda utvärderingen avgör dock vem ongoing
evaluation blir intressant för, och denna utformning bestäms av medlemsstaten. En utvärdering med operativt implementeringsfokus tenderar exempelvis att främst vara till gagn för programmet, medan ett strategiskt fokus på
effekter är av stort intresse för kommissionen. Ökad uppföljning genom åren
kan här ses som kommissionens svar på ett ökat kunskapsbehov, som uppstått
då den förlorat utvärderingsansvar och -genomförande till medlemsstaterna.
Det är medlemsstaten som ska ansvara för uppföljningen av programmen,
beställa ongoing evaluation och vidta nödvändiga åtgärder när problem eller
avvikelser uppstår. Utvärdering ska göras när uppföljningen visar en avvikelse
eller då utvärdering möter medlemsstatens efterfrågan (Europeiska
kommissionen, 2006a, s. 7f). Utvärderaren ska vara extern, då denne kan ha
ett nära samarbete med programmet och ska komma med konstruktiv kritik
(Europeiska kommissionen, 2006a, s. 15). I kombination med den värdeneutralitet som följer på en deskriptiv värdeteori, kan utvärderaren liknas vid
en extern expert på utvärderingsmetod.
Förutom programmets intressenter och kommissionen kan också allmänheten ses som en användare och mottagare. Under transparensprincipen (s. 15)
skrivs att det är god utvärderingspraktik att publicera utvärderingsrapporter för
ökad transparens och för att stimulera till offentlig debatt (public debate).
7.2.2.4. Konklusion: En korrigerande styrfunktion
Ongoing evaluation är sammanfattningsvis en främjande och kontinuerlig
process av utvärderingsaktiviteter, där återförda utvärderingsresultat ger
underlag för styrning av program. Med en utilitaristisk utgångspunkt blir
utvärderingen till för planering och målstyrning, där mål och långsiktiga
effekter blir deskriptiva värden att eftersträva. Utvärderaren är en extern expert
och återkopplar utvärderingsresultat till beslutsfattare, och intressenter ska
involveras i analys och utformning av utvärderingen. Uppföljning är en viktig
del av ongoing evaluation, men utförs inte av utvärderaren. Utvärderingen
återkopplas från program till kommission, men dess nytta för kommissionen
kan ifrågasättas, då utvärderingen är utformad för programmets behov.
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I förhållande till styrningslogikerna ligger ongoing evaluation därmed nära
en internt främjande utvärdering inom mål- och resultatstyrningen. Denna
utvärdering sker under verksamheters gång för att styra mot uppsatta mål, och
inte i efterhand. Den är en korrigerande funktion i linje med enkellooplärandets idé, där programmet ska styras och inrättas i linje med uppsatta mål.
Denna karaktärisering nyanseras något genom standarder och principer om
intressentdeltagande. Användningen av utvärderingsresultat ska exempelvis
främjas och återföringen underlättas, genom att intressenter får delta i
planering, design, analys och diskussion.
Det som regleras med stöd i strukturfondsförordningen är ansvarsförhållanden, en nära koppling till uppföljningssystemet, att utvärdering ska vara
extern, situationer då utvärdering ska ske, och att utvärdering kan vara operativ
eller strategisk. I nästa avsnitt knyts styrningskontext och utvärderingsidé
samman, och relationen dem emellan diskuteras.

7.2.3. Relationen mellan styrning och utvärdering på EU-nivå

Med kunskap om den analyserade styrningskontexten och utvärderingidén, är
frågan hur ongoing evaluation har utformats efter styrningen. Vad gäller
styrningen slogs fast att den bar drag av en distanserad extern
nätverksstyrning, där olika roller för kommissionen inkluderade element från
regel- samt mål- och resultatstyrning. Utvärderingsidén ongoing evaluation
däremot, liknade snarast mål- och resultatstyrningens internt främjande
utvärdering. Om det finns en relation mellan styrning och utvärdering på EUnivå, verkar den därför inte vara utformad utifrån ett stöttande resonemang. I
så fall skulle det i styrningslogiken efterfrågas mer av en utvärdering som
undersökte problembilder och bedömde samarbete utifrån intressentkriterier.
Ska utvärderingens utformning därmed förklaras av andra faktorer än
styrningen? Eller kan vi förstå ongoing evaluation som ett resultat av styrningen
ändå? I det följande granskas relationen närmare.
7.2.3.1. Stöttande utvärdering för program snarare än kommission
En nyansering kan göras genom att beakta att kommissionens distanserade
policy- och resursinramning är en sorts distanserad mål- och resultatstyrning.
Ongoing evaluation kan då förstås som en stöttande utvärdering för
programmen som ska undersöka vägen mot de på avstånd satta policy- och
resursramarna. Men för att utvärderingen fullt ut skulle stötta och vara
utformad för den mål- och resultatinspirerade styrningen, måste också
resultaten vara till gagn för kommissionen. Om detta råder det tvivel.
Det har nämligen genomgående argumenterats för att kommissionen
eftersträvar en symbolisk och understödjande användning av kunskap (jmf.
Boswell, 2012, s. 7f). Kunskap ska därmed ge legitimitet till kommissionens
försvar av strukturfonderna gentemot medlemsstater och EU-institutioner.
Utvärdering har under decennier varit ett verktyg i detta arbete, och allteftersom EU har växt, har uppföljningens och utvärderingens betydelse också växt,
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för att kunna visa på att strukturfondsmedel är väl spenderade pengar, och att
det europeiska projektet är värt att arbeta för (Stame, 2008, s. 123). Denna
kunskap förknippas med mål- och resultatstyrningens fokus på effekter, men
blir svår att erhålla, då varje medlemsstat kan välja att göra den utvärdering de
önskar under ramverket ongoing evaluation. Kommissionen har inte längre
samma styrförmåga, jämfört med halvtidsutvärderingen 2000-2006, och har
heller inte sanktionsmöjligheter kopplade till utvärdering. Styrning är istället
kopplad till programmens uppföljning, obligatoriska årliga implementeringsrapporter, och till utformningen av utvärderingsplaner. Här avviker alltså
utvärderingen från mål- och resultatstyrningen som ska garantera jämförbara
och aggregerade data, och ongoing evaluation motsvarar inte fullt ut
kommissionens styrintentioner. En tröst är att kommissionen utvärderar
samtliga program ex post några år efter programperiodens slut. Men då är
samtidigt ett nytt program igång som är föremål för debatt och i behov av
legitimerande kunskap.
7.2.3.2. Ongoing evaluation som kommissionens styrproblem
För att illustrera kommissionens styrproblem kan den jämföras med de nya
decentraliserade styrformernas implikationer för utvärdering inom EU som
togs upp i kapitel fyra (Stern, 2009, s. 76). Tre implikationer för EUutvärdering kan lyftas fram som återfinns hos ongoing evaluation. För det
första (1) att kommissionen delegerar utvärderingsåtaganden till lägre nivåer.
EU:s legitimitet kan inte nås utan medlemsstatens aktiva medverkan, som när
ongoing evaluation får utföras av medlemsstaterna själva. En andra implikation
är (2) utvärderingens fokus på användning och nytta. Också denna punkt
passar in på ongoing evaluation som är till för att förbättra programmet och bli
ett nyttigt managementverktyg, snarare än en extern kontroll av
kommissionens förehavanden från andra EU-institutioner. En tredje implikation för EU-utvärdering är (3) samarbete och partnerskap med medlemsstater.
Flera utvärderingsnätverk och konferenser finns, där medlemsstater är
inbjudna att presentera och diskutera utvärdering. Utkastet till ongoing
evaluation togs exempelvis upp i nätverk.
Att notera är att dessa tre implikationer framför allt har gynnat medlemsstaterna. Däremot återfinns inte två andra av Sterns implikationer hos ongoing
evaluation, som tvärtom skulle ha gynnat kommissionen. Dels gäller det den
redan kommenterade efterfrågan på (4) aggregerade effektivitetsmått, som vid
decentraliserade utvärderings- och uppföljningsåtaganden används för principalen att få resultat och överblick. Dels (5) gäller det en ökad inriktning på
strategiska utvärderingssyften som är intressant för kommissionen. Istället kan
ongoing evaluations öppenhet leda till ett operativt fokus, vilket är mer
intressant för programmet. Förlorade utvärderingsresultat från strategisk
utvärdering och ett förlorat utvärderingsansvar som getts till medlemsstater,
har av kommissionen försökt vägas upp genom införandet av en överordnad
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strategisk beslutsnivå, där medlemsstaternas nationella strategier behandlas
(jmf. Bachtler och Mendez, 2007, s. 554).
Om nationella strategier är ett sätt för att försäkra sig om en legitimerande
kunskap, är programuppföljningens betonade roll är en annan. Den har i
avhandlingen förknippats med en regelstyrning och har fått större utrymme
när styrningen succesivt har fått fler drag av distanserad extern nätverksstyrning. När utvärdering utformas och genomförs på programnivå, blir
uppföljningen en granskningsform som existerar parallellt och genomförs av
andra aktörer än utvärderare.
I empirin gavs dessutom ett antal exempel på hur kommissionen får förlita
sig på samarbete och dialog för att föra fram sina önskemål om hur
utvärdering bör gå till. Det handlade om att uppmärksamma medlemsstater
om de inte gjorde någon utvärdering alls, samt lyfta fram framgångsexempel
som det frekvent effektutvärderande Polen, som är ”the champions of ongoing
evaluation”. Sådana synpunkter kan framföras i programmens övervakningskommittéer, där kommissionen är adjungerad, eller i direktoratens
utvärderingsnätverk där medlemsstater träffas.
Sammanfattningsvis menar jag, att ongoing evaluation ska ses som ett
resultat av nya styrförhållanden där kompletterande och mer interaktiva styrinstrument krävs för att få den typ av utvärdering som kommissionen behöver.
Styr- och granskningsformer bildar till slut tillsammans ett lapptäcke för att
fylla aktörers behov av kunskap, kontroll och legitimitet. Men även om lapptäcket som helhet har kommit att motsvara styrningen, är det för mycket sagt
att utvärderingen i form av ongoing evaluation är utformad från styrningen. Det
är angeläget att komplettera bilden med en annan förklaring som redan anmält
sig i empirin – en aktörsförklaring.
7.2.3.3. En kompletterande aktörsförklaring nödvändig
Aktörer är egentligen inte föremål för någon analys på EU-nivå. Men i ljuset
av ovanstående analys av relationen mellan styrning och utvärdering bidrar de
med en viktig pusselbit. I empirin framkom nämligen från både kommissionen
och från det svenska Näringsdepartementet, att uppkomsten av ongoing
evaluation var medlemsstatsdriven. Även om också kommissionen såg brister i
halvtidsutvärderingen, var det medlemsstaterna som ville ha mer frihet och
ansvar för utvärderingen som passade deras nationella kontext, och färre
regleringar, sanktioner och belöningar kopplade till utvärderingen. Ongoing
evaluation tjänar främst medlemsstaternas program genom internt främjande
utvärdering, snarare än kommissionens utvärderingsbehov. Styrning förklarar
därför inte utvärderingens utformning fullt ut på EU-nivå.
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7.3. Relationen på svensk nivå

När vi nu förflyttar oss till den svenska nivån följer framställningen samma
struktur som i föregående avsnitt. Först analyseras (1) styrningskontexten,
sedan (2) utvärderingsidén och (3) sist relationen dem emellan.

7.3.1. Styrningskontexten analyserad

Vad kan sägas om den styrningskontext som ongoing evaluation landade i?
Liksom på EU-nivå finns alla tre styrningslogiker representerade i
styrningskontexten, och det är återigen frågan om en extern nätverksstyrning
med betydelsefulla inslag av mål- och resultatstyrning.
Som del i ett flernivåsystem är den svenska styrningskontexten vertikalt
organiserad efter stat, regionala program (planer i socialfondens fall) och
lokala projekt. Den är också horisontellt organiserad, där berörda intressen är
involverade på nationell strategi- program- och projektnivå. Strategi, program
och regionala planer utformas tillsammans med regionala aktörer och strukturfondspartnerskap. I genomförandet möter förvaltande myndigheter berörda
intressen i övervakningskommittéer och strukturfondspartnerskap. Självorganiserande projekt utgör i sig själva en sorts nätverk. Den primära aktörsrelationen är därför dels vertikal utifrån mål- och resultatstyrningens dualism
mellan politik och förvaltning (departement och myndighet). Dels är den
horisontell som i den externa nätverksstyrningens involvering av berörda
aktörer.
Departementens roll (staten) är precis som på EU-nivå, att koordinera den
externa nätverksstyrningen. De har skött arbetet mot kommissionen och
koordinerat den nationella strategin. Arbetsmarknadsdepartementet tog
formellt fram socialfondsprogrammet även om en dialog fördes med berörda
parter och myndigheten ESF-rådet i praktiken var med. Näringsdepartementet höll ihop utformningen av regionalfondsprogrammen, även om
samordningsansvar för enskilda program decentraliserades. Departementen
sitter som ordförande i övervakningskommittéerna som följer och beslutar om
programmens inriktning, och utser de regionala strukturfondspartnerskapens
ordförande. Rollen i utformningen blir därför mer deltagande, mer nätverksfaciliterande eller nätverksdeltagande än kommissionens (Sørensen och Löfgren,
2007, s. 16ff). Staten har där hela tiden möjligheter att strukturera och rama in
dialoger. Partnerskapsprincipen i Sverige har inte tilldelat den regionala nivån
egna beslutsbefogenheter, utan enbart fastställt att relevanta aktörer måste
konsulteras under programplaneringsfasen. Utformningen av programmen
som regleras i strategin blir därför också fråga om mer distanserad institutionell
design. Utformning och genomförande av program är såhär långt en blandning
av externa styrroller, med brett horisontellt deltagande men med oklart reellt
inflytande för de involverade.
Tydligare blir det när projektnivån involveras. De regionalt anpassade
programmålen utgör mobiliserande mål för aktörer som ska samlas kring
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problembilder och gå samman i projekt med målsättningar som ligger inom
programmens ram. Projekten benämns som komplexa utvecklingsprojekt och
utvecklingsarbete (Svensson och Sjöberg, 2009, s. 19), som sker i tidsbegränsad samverkan. De är additionella och ett komplement till det löpande
regionala tillväxtarbetet och arbetsmarknadspolitiken (Brulin och Jansson,
2009, s. 38f). Dock är det svårt att styra komplexa utvecklingsprojekt mot på
förhand uppsatta mål, vilket gör att styrning måste vara mer flexibel. Genom
att bygga på lärande utifrån gjorda erfarenheter ges motivation, underlag för
fortsatt arbete och kunskap om vad olika insatser leder till (Svensson och
Sjöberg, 2009, s. 19). Denna tydliga nätverksstyrningstanke begränsas av att
projektmålen är substantiella kontrakt gentemot myndigheter som handlägger
projekt. På samma sätt har programmen substantiella och kvantifierbara mål
som ska nås gentemot departement och kommission (mål- och resultatstyrning). Målen är alltså mobiliserande och substantiella, vilket pekar både på
en extern nätverksstyrning och en mål- och resultatstyrning. Vid sidan av mål
återfinns också en regelstyrning i de regelverk som ställs upp för programmens
och projektens genomförande. Tydligast är revision och uppföljning som ska
vara på plats, när den senare ger underlag för utvärderingen.
Avslutningsvis är legitimeringsgrunden tudelad. Å ena sidan återfinns den
representativa demokratins legitimitet i det faktum att myndigheter förvaltar
program och genomför politikens (departementens) vilja. Å andra sidan är
denna politik grundad i EU:s sammanhållningspolitik, med principer om
partnerskap och subsidiaritet som decentraliserar ansvar till medlemsstater och
regioner. Behov av resultatlegitimitet uppstår därför också på svensk nivå, för
myndigheter som samarbetar med berörda sociala och privata intressen i
strukturfondspartnerskap och övervakningskommittéer.
Sammanfattningsvis utmanas den mer traditionella mål- och resultatstyrningen av en extern nätverksstyrning. Det sker både som ett resultat av
partnerskapsprincipen som europeiseringsprocess, och av den regionala
utvecklingspolitikens tvärsektoriella karaktär. Styrningskontexten präglas av en
extern nätverksstyrning där staten spelar både deltagande och distanserade
roller, och där myndigheter samarbetar med regionala aktörer för att mobilisera projektaktörer. Mål- och resultatstyrda program står dock i centrum för
genomförandet, där både projekt- och programmål blir kontrakt mellan
nivåer. I nästa avsnitt granskas den utvärderingsidé som är utformad i denna
styrningskontext.

7.3.2. Utvärderingsidén LUFF

Utvärderingsidén analyseras utifrån den antologi som skrevs i samband med
den första LUFF-kursen. Då den delvis har olika utvärderingsteoretiska
perspektiv, lyfts myndigheters kapitel fram som är beställare av boken och har
en central plats i översättningsprocessen. Dessutom lyfts det interaktiva
forskningsperspektivet fram då det präglar de inledande och avslutande
kapitlen.
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7.3.2.1. Syfte: Främjande och lärande
LUFF är främst en formativ utvärderingsidé, alltså utvärdering som pågår
samtidigt som verksamheten i förbättringssyfte. Genom att se lärande och
interaktivitet mellan utvärderare och verksamhet är avsikten att nyttiggöra
utvärderingen bland berörda och utomstående (Svensson och Sjöberg, 2009, s.
25). Detta lärande är starkt beroende av systematisk återkoppling av
erfarenheter, något som ska ske med hjälp av utvärderingen (Svensson och
Sjöberg, 2009, s. 23). Andra syften är närvarande i kapitlet skrivet av myndighetsföreträdare. Där sägs att utvärdering på projektnivå ska följa upp projektmålen, vilket är ett kontrollerande syfte. Den ska också bidra till systematiskt
lärande om hur det regionala tillväxtarbetet och arbetsmarknadspolitiken kan
bedrivas i mer framgångsrika former, vilket är ett kunskapsutvecklande syfte.
Som utvärderingssystem är det meningen att göra strukturfonderna till en
lärande organisation (Brulin och Jansson, 2009, s. 42ff).
Fokus på mål och nytta av utvärdering leder tankarna till en utilitaristiskt
främjande utvärdering. Samtidigt är den interaktiva forskningen framträdande,
där ”kunskapsbildning i interaktiv samverkan tillför ett kritiskt perspektiv på
förändrings- och utvecklingsprocesser i samhället, samtidigt som de ingår i en
konstruktionsprocess” (Brulin och Jansson, 2009, s. 47). LUFF syftar inte till
att ”ge färdiga svar baserade på generella teorier”, utan att ”förbättra
handlingsstrategier i samarbete med berörda praktiker” (s. 47). Det är ett
genomgående tema i kurslitteraturen där utvärderaren ska vara både
målstyrande och en medkonstruktör av praktikbaserad kunskap. Analysseminariet lyfts exempelvis fram som en strategi för att ”störa” etablerade
uppfattningar och antaganden hos verksamhetens intressenter (Sjöberg m.fl.,
2009, s. 266). LUFF har genom sin utgångspunkt hos berörda parter därför
också pluralistiska drag. Det är det gemensamma lärandet mellan utvärderare
och berörda, som betonas (Svensson och Sjöberg, 2009, s. 20). Olika metoder
kan användas. Att studera effekterfrågor är främst en resursfråga då
utvärderaren ska klara både en arbetskrävande dialog med deltagarna och
samtidigt göra en systematisk datainsamling och en analys som tillåter
slutsatser om orsakssamband. En ”evidensbaserad realism” beskrivs dock som
dömd att misslyckas (Sjöberg m.fl., 2009, s. 264f).
7.3.2.2. Kriterium: Mot deskriptiva mål
I LUFF ses en deskriptiv värdeteori med två typer av kriterier. I definitionen
av LUFF står för det första att den studerar måluppfyllelse, men är medveten
om att målen kan förändras över tid (Sjöberg m.fl., 2009, s. 262). I
myndighetsföreträdares kapitel är man mer definitiv, då LUFF ska styra bättre
mot de mål som anges (Brulin och Jansson, 2009, s. 48). Med tanke på hur
stort fokus som läggs på analysseminarier och gemensam kunskapsbildning, är
det något förvånande att värdeteorin är så pass deskriptivt målinriktad. Att
mål står i första rummet gör visserligen inte intressenters erfarenheter och
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upplevelser ointressanta. Men i ett värdeteoretiskt perspektiv blir analysseminariet ett sätt att analysera vägen till målen, exempelvis uttryckt som
”möjliga orsaker till observerade brister i programmets/projektets måluppfyllelse och genomförande” (Ellström, 2009, s. 121). En mer pluralistisk,
intressentinriktad och subjektiv värdeteori skulle vara att bedöma verksamheten enligt professionellas krav och standarder, eller mot individuellas och
brukares behov och krav på projektet (jmf. Karlsson, 1995, s. 38f; 1999b, s.
46). Om detta avses, omnämns det inte. Intressenter blir relevanta i förhållande till det uppdrag som getts projektet och programmet, och inte i förhållande till deras enskilda upplevelser av och förväntningar på projektet. Ett
sådant förhållningssätt kan riskera att ”… helt skymma en analys av sambandet
mellan insatta medel och mål” (Sjöberg m.fl., 2009, s. 277).
Andra kriterier är de horisontella kriterierna (miljö, jämställdhet,
tillgänglighet, integration och mångfald) som är tänkta att gå tvärs över all
verksamhet. Kriterierna medför å ena sidan ett inslag av pluralism, men å
andra sidan finns en osäkerhet kring vad kriterierna innebär, och de riskerar
därmed att bli markörer i en projektansökan snarare än något som kommer till
uttryck i handling (Sjöberg m.fl., 2009, s. 267).
7.3.2.3. Organisering: Mellan närhet och distans, för projekt, program
och spridning
Frågan om för vem utvärderingen görs är tvådelad. För det första finns en
horisontell tanke, där intervjupersoner lyfter fram projektutvärderingen som en
resurs för i första hand projekten och inte för myndigheten. En annan
horisontell aspekt utanför verksamheten är att LUFF ska bidra till systematiskt
lärande om hur det regionala tillväxtarbetet och arbetsmarknadspolitiken kan
bedrivas i bättre former (Brulin och Jansson, 2009, s. 48f). Utvärderingsresultat ska återföras till den offentliga diskussionen (public debate), beskriven
som en bredare krets av andra strukturfondsaktörer, allmänhet och strukturfondsintresserade. Det kan ske genom att ”kommunicera väl grundade slutsatser” genom en ”mängd olika kanaler” såsom deltagande i allmän debatt och
diskussion (Brulin och Jansson, 2009, s. 48f), eller i massmedia och genom
publicering av utvärderingsresultat i vetenskapsliga tidskrifter (Ellström, 2009,
s. 109). En närliggande spridningstanke är TEMA-grupperna, som sammanställer och sprider utvärderingsresultat inom ett visst område.
För det andra finns en nerifrån-och-upp-tanke med LUFF. Myndigheterna skiljer sig åt i kraven på återrapportering från projekt till program,
men generellt ska utvärderingskunskap i projekt användas för att styra mot de
på förhand uppsatta projektmålen som uppfyller programmen. Denna tanke är
också tydlig i programutvärderingen, då den behandlar kommissionsgrundade
programmål. De två aspekterna samspelar då den övergripande tanken är att
involvering av fler intressenter (horisontellt) leder till bättre analyser, måluppfyllelse och ett förbättrat programgenomförande (nerifrån-och-upp).
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Sätts fokus på utvärderarens roll ska denne vara formellt extern, vilket
beskrivs som en fråga om trovärdighet och kritisk distans. Om utvärdering ska
fungera ”störande” i meningen ifrågasättande, problematiserande och kritiserande, måste utomstående kunna lita på data som tas fram (Svensson och
Sjöberg, 2009, s. 20). Samtidigt är utvärdering delvis intern då utvärderaren
beställs av projektet. Utvärderaren kommer in tidigt i en projekt- eller
programprocess och följer den löpande. Utvärderingens genomförande förutsätter ”dialog, närhet, en strävan efter att se deltagarna som subjekt samt en
löpande rapportering i interaktiva former” (s. 25). Andra kapitel lyfter fram
roller utifrån en interaktiv forskningsprocess såsom forskare, konsult och
lärare. Där är inte forskarnas roll att vara experter, utan framför allt att
organisera en kritisk lärprocess (Nählinder, 2009). LUFF:s ambition är således
att vara både extern och internt samarbetande. Tillsammans med den
deskriptiva värdeteorin blir utvärderaren värdeneutral och kan karaktäriseras
som både en extern expert, som ongoing evaluation kan placeras hos, och en
intern kritiker som är anställd av den utvärderade verksamheten.
Organiseringsproblemet menar jag visar på LUFF:s breda ambitioner. Å
ena sidan har den spridningsambitioner och är en resurs för projekten, å andra
sidan sker detta för att förbättra programgenomförandet, där LUFF ska stötta
mot mål. Å ena sidan är utvärderaren formellt extern, å andra sidan har den en
internt kritiserande roll. Det är en organisering av utvärdering som diskuteras
vidare i kapitel nio och tio.
7.3.2.4. Konklusion: Lärande för korrigering och koordinering
Mycket tyder på att LUFF ligger nära den externa nätverksstyrningens
utvärdering. Lärandeinsatser, däribland LUFF, ska understödja strukturfondsinsatserna för att effektivisera genomförandet och i bästa fall skapa större
kunskap om projekt- och programs utvecklingsprocesser och effekter. Kontinuerlig återkoppling av utvärderingsresultat är underlag för analysseminarier
och därmed gemensam kunskapsbildning. Denna kunskapsbildning avser att
förbättra handlingsstrategier i samarbete med berörda praktiker. Den
gemensamma problemlösningen ska inriktas mot att verksamheten ligger i
linje med de på förhand uppsatta mål som godkänts av myndigheter.
Utvärderaren är en extern expert som drar åt det deltagande hållet i och med
den samverkan som sker.
Det som är genomgående är den interaktiva forskningsgrunden. En
lärande utvärdering kan se ut på många olika sätt och ske med olika metoder,
så länge den åtföljs av en organiserad lärprocess som utvärderaren anordnat,
och så länge den ytterst styr mot projektets- och programmets mål. Det är
kriteriet – på förhand uppsatta deskriptiva mål – som avviker från den externa
nätverksstyrningens idealtyp. Mot den bakgrunden blir LUFF ett medel för
att nå projektens och programmens mål, och den liknar mål- och resultatstyrningens internt främjande utvärdering, om än med tydligare lärandeinslag.
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Denna dubbelhet problematiseras genom att behandla relationen mellan
styrning och utvärdering på svensk nivå.

7.3.3. Relationen mellan styrning och utvärdering

Styrningskontexten beskrevs ovan som extern nätverksstyrning, där staten
intar både deltagande och avståndstagande roller, och där myndigheter
samarbetar med regionala aktörer för att mobilisera projektaktörer. Samtidigt
manifesteras mål- och resultatstyrning i och med program- och projektlogiken
och deras substantiella mål, som ska uppnås gentemot kommissionen respektive myndigheten. Som på EU-nivå finner regelstyrningen uttryck i skrivna
program som preciserar hur program och projekt ska organiseras och följas
upp. Vad gäller utvärderingsidén har LUFF allt gemensamt med den externa
nätverksstyrningens utvärderingstyp, förutom kriterieproblemet som snarare kan
knytas till mål- och resultatstyrning. Hur kan denna relation förstås på svensk
nivå?
7.3.3.1. Lärande och gemensam kunskapsbildning för måluppfyllelse
LUFF överensstämmer till en början ganska väl med den styrning som
skisserats. Både styrning och utvärdering utgår från extern nätverksstyrning,
men inbegriper betydelsefulla målstyrningsinslag. LUFF stödjer en extern
nätverksstyrningstanke i och med den gemensamma kunskapsbildningen som
ska förbättra genomförandet. Den kan samla program- och projektaktörer
kring problem och finna lämpliga handlingsstrategier framåt. Däremot är
dessa handlingsstrategier villkorade, då de ska styra mot på förhand uppsatta
och i programmen grundade mål. Programmen representerar en teknisk
planeringslogik, och programskrivningarna är en sorts kontrakt i en mål- och
resultatstyrning mellan medlemsstaten och kommissionen. De innehåller
kvantifierade mål som ska uppnås i utbyte mot autonomi och resurser, och de
undersöks till slut i en ex post-utvärdering som kommissionen står för. Och
trots att projektmål har karaktäriserats som mobiliserande för projektaktörer,
fungerar de också som kontrakt. Det uttrycks flera gånger i litteraturen om
LUFF, att målet är det återkommande kriteriet som verksamheten ska styra
mot.
Den interaktiva forskningsgrunden verkar mot denna bakgrund vara
”fången” inom och begränsad av ett strukturfondssystem. Även om detta
system utformas och genomförs tillsammans med berörda aktörer, är genomförandet fortfarande materialiserat i mål- och resultatstyrda program och
projekt. Gemensam kunskapsbildning genom lärandeaktiviteter blir i min
mening därmed en kompensation i en begränsande mål- och resultatstyrning.
7.3.3.2. LUFF som kompensation
Tanken om LUFF som kompensation syftar på förändringsresonemanget, där
relationen mellan styrning och utvärdering kommer från olika logiker. I detta
fall är det inte fråga om en regelrätt motsats, då extern nätverksstyrning och
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mål- och resultatstyrning precis som på EU-nivå, är närvarande i både
styrning och utvärdering. Min tolkning är dock att LUFF kompenserar för
programs och projekts stelhet och planeringstekniska mål- och indikatorfokus,
genom att bidra med det som saknas: involvering av intressenter som leder till
en gemensam kunskapsbildning, som effektiviserar projekt och program och
som kan spridas mellan aktörer och över sektorgränser.
Fyra exempel underbygger detta förändringsresonemang. För det första (1)
ifrågasätts programmens och projektens planeringstanke ett flertal gånger i
antologin och i intervjuer. Det har sagts att utvärderingsarbete alltför ofta
utgår från att programmen i sig är optimalt och logiskt designade, och att
strukturfondsmål ofta är många och divergerande och därmed svåra och
omständliga att operationalisera. Interventionerna är dessutom inbäddade i
större politikområden, som gör det svårt att bedriva effektutvärdering i
efterhand. Och trots alla utvecklingsprogram finns det liten kunskap om
effekterna av programmen. LUFF beskrivs som ett sätt att få ut annan
kunskap från verksamheter som vanligtvis utvärderas ”traditionellt”.
Vidare (2) har LUFF beskrivits som ett sätt att skilja ut lärande från
kontroll och ansvarsutkrävande. Detta kommenteras i intervjuer, där kontroll
sker genom uppföljning, revision, projektens egenutformade slutrapporter och
programmens implementeringsrapporter. Särskilt uppföljning beskrivs som en
sorts parallell rapportering av ”hårda fakta” från projekt till program,
myndigheter och kommissionen. Där frågor av kontrollerande karaktär sköts
på andra sätt, står LUFF för den lärande och stödjande uppgiften. Även om
LUFF enligt definitionen ska undersöka måluppfyllelse, är det den formativa
funktionen som är mest framträdande.
LUFF som lärande och stödjande funktion uttrycks tydligast i (3) projektutvärderingen, där projekt är beställare av LUFF och upphandlar sin egen
utvärderare. Den lärande utvärderaren och följeforskaren utvärderar således sin
uppdragsgivare, något som en intervjuperson från den tidigare följeforskningsaktören Visanu (IP 17) menade var problematiskt, på grund av risken för
intressekonflikter och svårigheten att vara kritisk. Anledningen till detta har
beskrivits som att utvärderingen i så stor utsträckning som möjligt ska bli
projektens resurs.
En fjärde och sista omständighet är (4) public debate och socialfondens
temagrupper, som ska göra utvärderingen horisontellt spridningsbar och inte
vara bunden till ett förhållande mellan principal och agent. Kunskap ska
spridas till andra delar av strukturfonderna, till andra politikområden och till
allmänheten via olika kanaler. Utvärdering ska synas på en offentlig arena,
vilket bland annat kan ge resultatlegitimitet då strukturfonderna synliggörs för
EU:s medborgare.
Skepsis mot programtanken, ett skiljande mellan lärande och kontroll, att
utvärderingen ska bli en resurs för projekten, samt att utvärdering ska spridas
utanför verksamheten, är tecken på att LUFF är ett sätt att föra in element
från en extern nätverksstyrningslogik i program och projekt karaktäriserade av
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mål- och resultatstyrning. I ongoing evaluation fanns en retorik kring detta i
form av kvalitetsnormer och principer, men de konkretiseras först i LUFF.
7.3.3.3. LUFF är utformad för projekt
Avslutningsvis är det värt att påpeka att flera intervjuade betonar att LUFF är
utformad för genomförandeorganisationen, program- och projektnivå.
Samtidigt gäller de flesta exempel i litteraturen projekt. Ongoing evaluation
och LUFF har därför olika utvärderingsobjekt i fokus, vilket gör att kunskapsbehoven kan se olika ut. Program ser mer till uppföljning, resursgenomströmning och aggregerade mål och resultat, medan projekt vill ha kunskaper
om faktiska insatsers genomförande. Kommissionen har inte haft medlemsstaternas projektutvärdering i åtanke vid utformningen av ongoing evaluation,
utan avsett program. Sverige har istället gjort utvärderingen till en resurs för
det stora antal projekt på lokal nivå som genom en stöttande utvärdering kan
uppnå projektets mål och därigenom programmets. I ett mål- och resultatstyrningsperspektiv förlorar myndigheter en sorts utvärderingskunskap som
också kommissionen saknar. Utvärderingar blir svåra att jämföra med
varandra, och får således mindre relevans i ett kontrollerande mål- och
resultatstyrningssyfte. Som Hertting och Vedung (2009, s. 148) uttrycker
saken, riskerar kontrollen att förlora sin kraft om utvärderingarnas utformning
lämnas över på okoordinerade agenter.

7.4. Relationernas likheter

Under kapitlets sista huvudrubrik görs en kortare jämförelse mellan de två
kontexternas relationer mellan styrning och utvärdering. Fem likheter uppmärksammas.
Först kan konstateras att utvärderingsidéerna är korrigerande styrmedel
mot på förhand satta mål i en deskriptiv värdeteori. Även om det på svensk
nivå kompenseras genom att arbeta med lärandeaktiviteter nära projekten, är
det ytterst i syfte att tjäna beslutsfattande och måluppfyllelse för projekt och
program. Utvärderingsidéerna stöttar genomförandet mot politikens mål
snarare än formuleringen av målen.
För det andra eftersträvas resultatlegitimitet genom de båda idéerna.
Kommissionen har dock problem då ongoing evaluation inte automatiskt
levererar önskade utvärderingsresultat. För medlemsstaten Sverige verkar inte
resultatlegitimitet vara lika viktig, även om public debate är ett sätt att skapa
intresse för strukturfonderna.
För det tredje beaktar båda utvärderingsidéerna Shadish m.fl.:s (1991)
utgångspunkt att sociala interventioner befinner sig i, och måste anpassas
efter, sin kontext. Det är en relativt självklar punkt men som betonar att en
fortsatt integrering av utvärdering i styrning nu också kan ha ett mer
reflekterande uppdrag, som i Dahler-Larsens (2003, s. 4) femte utvärderings-
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användning. I en osäker utveckling från ett oönskat till ett önskat tillstånd
bidrar utvärdering med en reflektionsprocess och är en aktiv diskussionspart.
Ambitionen är tydligast på svensk nivå, men den kan också ses i
kommissionens kvalitetsstandarder. Utvärderaren har teoretiskt sett en
möjlighet att påverka styrningens innehåll: politiken.
För det fjärde konstituerar Houses (1978) övergripande inriktning respektive utvärderingsidés styrfunktion. I en mening berör utilitarism och pluralism
frågor om ontologi, epistemologi och metodologi som är fundamentala
utgångspunkter för varje systematiskt granskande praktik (jmf. Christie och
Alkin, 2013). För ongoing evaluation berörs inte dessa frågor uttryckligen, även
om en utilitaristisk utgångspunkt är tydlig genom fokus på målstyrning och
uppföljning. De blir tydligare i intervjuer, där en legitimerande användning
framstår som utvärderingens viktigaste funktion. Mål och indikatorer är
överlägsna jämförelsepunkter för att syntetisera och jämföra material inom EU
som fungerar legitimitetsskapande (jmf. Hoerner och Stephenson, 2012). Hos
den svenska idén konstituerar indelningen mellan utilitarism och pluralism
också utvärderingens styrfunktion. Den är dock en blandform, där den interaktiva forskningens gemensamma kunskapsbildning å ena sidan bygger kunskap från berörda intressenter i jakt på dubbellooplärande (pluralism), men där
den å andra sidan ska leda till bättre direkt beslutsfattande och handlingsstrategier (utilitarism).
Den femte och sista likheten mellan relationerna på EU- och svensk nivå
är att de ligger inom ramen för NPM. Deltagande handlar inte om intressentinvolvering för intressenternas skull utan syftar till i vilken mån de kan bidra
till att effektivisera projekten och programmen. Trots en utvecklad och väl
beskriven gemensam kunskapsbildning, framstår LUFF med sin deskriptivt
målstyrande värdeteori ytterst som en internt främjande utvärdering, om än
med kompenserande bidrag. Ongoing evaluation har en tydligare relation till
NPM även om den avser involvera intressenter för en bättre analys.
Dessa likheter gör utvärderingsidéerna lika i all sin olikhet. Likheterna
kommer att utvecklas både i kapitel nio, där LUFF jämförs med andra
utvärderingsansatser och i den avslutande diskussionen. För att avsluta detta
kapitel ska dock styrningsfrågan besvaras.

7.5. Styrningsfrågan besvaras

I detta kapitel har relationen mellan styrning och utvärdering undersökts
utifrån empirin i kapitel fyra och fem. Frågan som ställdes var hur ongoing
evaluation och lärande utvärdering genom följeforskning har utformats efter
styrning på EU- respektive svensk nivå. Svaret är att styrningen inte fullt ut
förklarar utvärderingens utformning vare sig på EU-nivå eller på svensk nivå.
Utformningen av EU:s ongoing evaluation var medlemsstatsdriven och ses inte
som om den helt tjänar kommissionens behov. Och utformningen av LUFF
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ska tvärtom förstås utifrån ett förändringsresonemang där utvärderingen
kompenserar för styrningens inneboende svagheter.
Aktörers intressen är uppenbarligen relevanta i utformningen på EU-nivå,
och den annorlunda terminologin och de pluralistiska inslagen på svensk nivå
vittnar om en avsiktligt förändrad utvärderingsinriktning, som inte bara har
med anpassningen till en styrningskontext att göra. Så om inte styrningen har
kunnat förklara utvärderingens utformning, har den gett ledtrådar till andra
förklaringar. Det är därför hög tid att återvända till översättningsfrågan och
undersöka en eventuellt kompletterande aktörsförklaring.

7.6. Sammanfattning

I det sjunde kapitlet har styrningsfrågan behandlats på EU-nivå och svensk
nivå. Analysen har utgått från att se om utvärderingen ”matchar” sin styrning,
vilket därmed skulle innebära att styrningen utformar utvärdering.
På EU-nivå kan styrningskontexten karaktäriseras som en distanserad
extern nätverksstyrning, där rollen för kommissionen inkluderar element från
regel- samt mål- och resultatstyrning. Utvärderingsidén ongoing evaluation är
mål- och resultatstyrningens internt främjande utvärdering, och dess koppling
till uppföljning gör också regelstyrningen närvarande. Den senare har fått en
större plats till följd av en decentralisering av utvärderingsansvar till medlemsstaterna 2007-2013. Styrning och utvärdering matchar därför inte helt
varandra, även om mål- och resultatstyrning är ett framträdande drag i
programmen. Att uppkomsten av ongoing evaluation beskrivs som medlemsstatsdriven, har gjort att ongoing evaluation främst kommit att tjäna medlemsstatens operativa programintressen och inte kommissionens strategiska och
legitimerande kunskapsintressen.
På svensk nivå präglas styrningskontexten av en extern nätverksstyrning,
där staten spelar både deltagande och distanserade roller och där myndigheter
samarbetar med regionala aktörer för att mobilisera projektaktörer. Mål- och
resultatstyrda program står återigen i centrum för genomförandet, där både
projekt- och programmål blir kontrakt mellan nivåer. Det är alltså en liknande
styrningskontext som på EU-nivå, även om staten har en mer deltagande roll.
LUFF är ett sätt att föra in utvärdering från den externa nätverksstyrningslogiken, i syfte att kompensera för styrningskontextens mål- och
resultatstyrning. Genom att föra in lärandeaktiviteter som analysseminarier i
mål- och resultatstyrda projekt och program, ska verksamheter i teorin få tid
till att stanna upp, reflektera och kritiskt granska egna utgångspunkter.
Genom att placera en utvärderare i projekten, får de hjälp att uppnå sina mål,
och göra det mer effektivt. Utvärdering är på så sätt motsatsmatchad med sin
styrning utifrån ett förändringsresonemang, där den kompenserar för
styrningens svagheter. Trots detta liknar LUFF ongoing evaluation – idén är
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att följa en verksamhet och återföra utvärderingsresultat, för att bättre förstå
programmets resultat och styra mot mål och effekter.
Analysen resulterar i att styrning inte fullt ut kan förklara utvärderingens
utformning. Däremot har den aktualiserat en aktörsförklaring. För att förstå
förändringsresonemanget som förklaring till utvärderingens utformning,
granskas aktörers deltagande noggrannare i kapitel åtta.
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8. ÖVERSÄTTNINGEN SOM
INSTITUTIONELLT
ENTREPRENÖRSKAP
I det åttonde kapitlet är det dags att återvända till översättningsfrågan. Där
kapitel sju analyserade relationen mellan styrning och utvärdering i respektive
passerpunkt, ägnas kapitel åtta åt att analysera översättningsprocessen mellan
passerpunkterna. I kapitel sex inleddes denna analys och preliminära slutsatser
drogs. Exempelvis hade utvärderingsidén påverkats av deltagande aktörers
forsknings- och utvärderingsnormer, och aktörerna använde andra
utvärderingsinriktningar som kontrast för att framhäva sin egen lösning.
I detta fördjupade analyskapitel problematiserar jag dessa slutsatser genom
att tala om ett institutionellt entreprenörskap. I ett sådant finns aktörer,
institutionella entreprenörer, som genom tillgång till resurser som stödjer egna
långsiktiga mål, initierar institutionell förändring. Förändringen ska bryta med
tidigare dominerande institutioner och aktören deltar själv i denna förändring
(Battilana m.fl., 2009, s. 68f; DiMaggio, 1988, s. 14). Att se översättningen
som institutionellt entreprenörskap är ett sätt att formulera en avsiktlig, ickedeterministisk aktörsförklaring, som kan komplettera föregående kapitels mer
strukturella förklaring till hur relationen mellan styrning och utvärdering ska
förstås.
Kapitlet har fyra avsnitt. Först visas vilka aktörer som har påverkat olika
utvärderingsproblem, genom att kombinera det vi har fått fram om
utvärderingsidéerna i passerpunkterna (kap 7), med kunskapen om översättningsprocessens påverkande aktörer (kap 6). Det blir en utgångspunkt för
avsnitt två, där översättningen mellan passerpunkterna analyseras som ett
institutionellt entreprenörskap. Avsnitt tre behandlar stabiliseringen av den
svenska passerpunkten, och det sista avsnittet besvarar översättningsfrågan och
diskuterar institutionellt entreprenörskap som aktörsförklaring.
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8.1. En utgångspunkt i en förändrad utvärderingsidé

Det främsta politiska maktmedlet är förmågan att avgöra vad politik är. Det
var en anledning till att studera en utvärderingsidés översättning genom
inramning, som visade hur aktörer tolkade och påverkade idén.
Som framgick av kapitel sex inramade alla aktörer utvärderingsidén på
något nytt sätt. Departementen förändrade jämfört med ongoing evaluation
inte lösningen, förutom skrivningen ”följeforskning”. Men de satte genom
problem och motivering utvärderingsidén i en övergripande läranderam för
myndigheterna att uppfylla. Myndigheterna var de som fick ansvar för att
utveckla utvärderingsidén för sina program och projekt. Tillväxtverket var den
aktör som gjorde den tydligaste ramförändringen genom att fylla följeforskningsbegreppet med just följeforskning. ESF:s genomförandeutvärdering
var inte en lika stor ramförändring. Till sist syntetiserade, eller överbryggde,
universitetscentret de två myndigheternas ideologiskt lika men strukturellt
åtskilda ramar (Snow m.fl., 1986, s. 467). Ideologiskt innebär det att ramarna
grundas i samma övergripande läranderam, och strukturellt att de än så länge
har konkretiserats i två olika myndigheters handledningsdokument. Tillsammans med kursdeltagare på en kurs skrevs en antologi som kom att bli
kurslitteratur på framtida kurser. Den har i avhandlingen utgjort den svenska
passerpunkten, målet för översättningsprocessen.
Kapitel sex har alltså gett kunskaper om vem som har påverkat idén, och på
vilket sätt. Analysen av relationen mellan styrning och utvärdering i kapitel sju
bidrog med kunskaper om vad i utvärderingsidén som har förändrats mellan
passerpunkterna. Genom att kombinera dessa kunskaper kan en utgångspunkt
göras för översättningen som institutionellt entreprenörskap (se tabell nedan).
Inget av de tre utvärderingsproblemen är helt oförändrat. Samtidigt finns
oförändrade aspekter av problemen, som det främjande syftet, den deskriptiva
målinriktade värdeteorin och den funktionellt externa organiseringen. Det är
noterbart att de två senare aspekterna har nära band till mål- och resultatstyrning. De regleras i strukturfondsförordningen och är därmed svåra att
förändra.
Angående vem som påverkar respektive problem har departementen varit
delaktiga i att påverka syfte och organisering. Det är departementen som har
ramat in strategin och programmen, samt behovet av organisatoriskt och tvärsektoriellt lärande i regionalpolitiken. I övrigt har de lämnat utvecklingen till
myndigheterna, där främst Tillväxtverket påverkat idén, innan de externa
aktörerna involverades. De senare är också de som justerat den målinriktade
värdeteorin.
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Tabell 7. Idéförändring efter utvärderingsproblem och påverkande
aktörer
Utvärderingsproblem

Passerpunkt EU

Påverkande
aktörer

Syfte

Främjande
Utilitarism
Understödjande

Kriterier

Deskriptiva,
styra mot mål
med hjälp av
indikatorer

Departement
Myndigheter
(främst
Tillväxtverket)
Externa
aktörer
Myndigheter
(främst
Tillväxtverket)
Externa
aktörer

Organisering

Nerifrån-ochupp
Extern expert
Sker löpande

Departement
Myndigheter
Externa
aktörer

Passerpunkt
Sverige

Förändring

Främjande
Lärande
Utilitarism/
pluralism
Gemensam
kunskapsbildning
Deskriptiva, styra
mot mål men vara
medveten om att
de kan förändras
Horisontella
kriterier
Nerifrån-och-upp
Horisontell
Extern expert och
intern kritiker
Sker tidigt och
löpande

Ja

Delvis

Ja

8.2. En kompletterande aktörsförklaring

Såhär långt är det klarlagt att idén har förändrats, på vilka utvärderingsproblem som det skett, liksom vem som har stått för respektive problems
förändring. Samtidigt är en mer fullständig aktörsförklaring till utvärderingsidéns förändring höljd i dunkel. 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 förändring, då de förändrar den institutionella styrningslogik
som är mest dominerande i styrningskontexten, 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).
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Denna aktörsförklaring utvecklas och argumenteras för under tre avsnitt.
Först karaktäriseras de institutionella entreprenörerna som (1) centralt
placerade aktörer med resurser och (2) egna mål. Därefter beskrivs (3) hur
inramningen kan förstås som institutionell förändring.

8.2.1. 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). Det kan också anspela på en formell eller informell position i
utvärderingsfältet (jmf. Maguire, Hardy och Lawrence, 2004, s. 658). En
formell position är i detta fall 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 fått i uppdrag av Näringsdepartementet 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. Visserligen är det övervakningskommittéerna som ska godkänna utvärderingsplanen som myndigheterna
utformar för programperioden, men det är myndigheten som utarbetar den.
Här menar en intervjuperson från socialfondens övervakningskommitté (IP
29), att det karaktäristiska med ongoing evaluation från en ”lekmannahorisont”
är att den sker löpande och kommer med underlag kontinuerligt. Mer allmänt
konkurrerar utvärdering som beslutsunderlag dessutom med ideologi och vad
som är möjligt att genomföra (jmf. Shadish m.fl., 1991). Utvärderingens mer
exakta utformning kan därför vara något av en akademisk fråga, vilket gör
myndigheternas arbete med utvärderingen så mycket viktigare.
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). Legitimitet innebär att aktörers handlingar är önskvärda och lämpliga inom ett socialt konstruerat system av normer, värderingar
och trosföreställningar (Suchman, 1995, s. 574). Detta system är
utvärderingsfältet som i teorikapitlet karaktäriserades 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 passerpunkten på svensk nivå, ramades in med grund i
denna tradition som kan knytas till representanter för universitetscenter,
utvecklingsföretag och Tillväxtverkets utvärderingsgrupp. I empirin visas att
det fanns kopplingar mellan myndigheten och universitetscentret genom en
gemensam forskningsgrupp, liksom i erfarenheten av interaktiv forskning.
Mellan universitetscentret och utvecklingsföretaget fanns också kopplingar, då

160

en av de huvudansvariga på universitetscentret var forskningsansvarig på
utvecklingsföretaget. Också ESF menar att det fanns uppbyggda kontakter
med universitetscentret genom tidigare samarbeten och utvärderingar, men
inramningen av utvärderingsidén bär inga tydliga spår av interaktiv forskning
förrän antologin är ett faktum.
Trots att den interaktiva forskningen haft en relativt central position inom
strukturfonderna betecknar jag de institutionella entreprenörerna som perifera
på utvärderingsfältet som helhet. Utvärdering kopplad till evidens och måloch resultatstyrning, är mer dominerande idag (Picciotto, 2015; Vedung,
2010). Utvärdering med grund i interaktiv forskning kan istället knytas till en
dialoginriktad utvärderingstradition. En sådan bred tradition kännetecknas
exempelvis av utvärdering med intressenter (Bryk, 1983), med lyhördhet mot
den lokala kontexten (Stake, 2004), 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.
I förhållande till avhandlingens styrningslogiker ligger denna dialogriktning nära en horisontell nätverksstyrning. Viktigt att betona är att denna
nätverksstyrning enligt Hertting och Vedung (2009, s. 30f) innefattas i en
större NPM-diskurs, där nätverk bildas för att effektivisera offentlig sektor.
Dialogtraditionen är däremot en deltagardemokratisk reaktion och kritik av
den representativa demokratin (Vedung, 2010, s. 270), och kan syfta till olika
former av social förändring. En fråga att återkomma till i den avslutande
diskussionen är därför huruvida lärande utvärdering genom följeforskning
(fortsättningsvis LUFF) innebär en dialog i NPM-form.
De institutionella entreprenörerna betecknas alltså som både centrala och
perifera. Centrala med avseende på en formell auktoritet i form av en
påverkansposition på en myndighet med ansvar för utvärderingsfrågor. Perifera med avseende på forsknings- och utvärderingsnormer som är mindre
dominerande på utvärderingsfältet och som ligger närmast en extern nätverksstyrning.
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 beslutsposition, blir
det perifera en styrka och möjlighet för den institutionelle entreprenören. Den
har möjligheter 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).
En annan möjlighet kommer av att befinna sig i flera fält. Universitetscentret arbetar exempelvis med interaktiv forskning utanför strukturfonderna
och utvärderingsområdet. En intervjuperson på universitetscentret (IP 23)
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menar att uppdraget från myndigheterna inte hanterades annorlunda än
uppdrag från privat sektor, som jag tolkar inte gällde utvärdering eller offentlig
förvaltning. Detta utgör en fördel, då man kan ta idéer från ett fält till en
annat, eller blanda idéer från skilda fält (Hardy och Maguire, 2008, s. 201).
Aktörerna kan sägas ha en organisatorisk rörlighet, eftersom de har erfarenheter från flera olika organisatoriska kontexter. Det är därför mindre sannolikt
att de tar institutioner för givna, och de är medvetna om möjligheterna till
handling och institutionell förändring (jmf. Thornton m.fl., 2012, s. 110).
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 ålades departementen att myndigheterna skulle
samverka kring utvärderingsfrågor i fonderna. Båda fonderna hade fått större
resurser till lärande och utvärdering denna period, vilket särskilt visade sig i
Socialfondens omfattande lärandesystem med processtöd och temagrupper,
där också lärande utvärdering blev en del. De externa aktörerna fick också
ersättning för att driva en kurs och skriva ett läromedel som kunde sprida idén.
Med hjälp av forskning om institutionellt entreprenörskap verkar det alltså
så långt finnas goda förutsättningar vad gäller fält och resurser, att initiera
institutionell förändring. Denna förändring måste dock vara avsiktlig och i
linje med aktörernas egna mål, vilket är temat för nästa avsnitt.

8.2.2. … 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) och
återspeglar deras politiska strävan (jmf. Seo och Creed, 2002, s. 223). 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 översättningsprocessen 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 regelföljande förklaringar till aktörernas drivkrafter. En
intervjuperson på Tillväxtverket (IP 16) menar, att man i och med
utformningen av följeforskning visserligen gjort en tolkning, men samtidigt
fullgjort sitt uppdrag eftersom det stod ”följeforskning” i regionalfondsprogrammen. Jag tolkar intervjupersonen som att programskrivningen var fast
och fix, och att man inte kunde göra annat än att omsätta följeforskning i just
följeforskning, vilket i sin tur ligger nära en interaktiv forskningstanke. Att
lyfta fram interaktiv forskning och en extern nätverksstyrning, innebär i detta
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perspektiv alltså inte att förverkliga egna intressen i det institutionella
entreprenörskapets mening, utan endast att fullgöra sitt uppdrag. Ett uppdrag
som dessutom låg i linje med erfarenheter på Tillväxtverket, där intervjupersoner (IP 14, 15, 16) och Riksrevisionen ansåg att det hade varit alltför
stort fokus på kontroll och revision i strukturfonderna.
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 ongoing
evaluation (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 ongoing evaluation.
Det stod ju trots allt ”Följeforskning (on-going evaluation)” och beskrivningen
motsvarade kommissionens vägledning om ongoing evaluation. En intervjuperson på Tillväxtverket (IP 15) menar dessutom, att departement kan skriva
och använda sig av olika termer för att beskriva samma sak, och denna gång
användes följeforskning. Med den förklaringen borde myndigheten vara
immun mot trendkänsliga formuleringar.
Min poäng är, att trots att både följeforskning och ongoing evaluation var
utgångstermer, och trots att innehållet i departementets lösningsinramning var
likt ongoing evaluation, så valde Tillväxtverket att göra en inramning i riktning
mot den norska følgeforskningen. Därför måste de inblandades forsknings- och
utvärderingsnormer lyftas fram, och utsagor om att ”det stod följeforskning i
programmen” ska förstås som en legitimerande förklaring.
Denna argumentation innebär inte att den institutionella entreprenören
Tillväxtverket inte följt sitt uppdrag. I empirin menar Näringsdepartementet
att man lämnade över uppdraget till myndigheter, vilket kan ses i departementens läranderam där endast problemet och motiveringen förändras, men
inte lösningen. Departementens läranderam var därför en viktig förutsättning
och uppdragsbeskrivning. I den svenska kontexten begagnar sig departementen alltså av inramande problemformuleringar som styrmedel, utöver mer
traditionella mål och regler. Men att handlingsutrymmet resulterade i en
lösningsinramning med grund i interaktiv forskning, ses i denna analys
däremot som Tillväxtverkets initiativ. Det är viktigt att påpeka, då också andra
utvärderingsansatser skulle kunna uppfylla departementens probleminramning.
Sammanfattningsvis har det argumenterats för att översättningen stödjer de
institutionella entreprenörernas egna mål i form av forsknings- och
utvärderingsnormer, som i förlängningen borde ge en mer central plats på
utvärderingsfältet. En regelföljande förklaring förkastas och det faktum att det
stod följeforskning är snarast ett legitimerande argument.
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8.2.3. Institutionell förändring genom inramning

De institutuionella entreprenörerna har hittills framställts som både centrala
och perifera med egna mål, i form av den interaktiva forskningen. I detta
avsnitt behandlas den tredje förutsättningen för att översättningen ska räknas
som ett institutionellt entreprenörskap: 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. Huruvida ett samarbete mellan Tillväxtverket och ESFrådet fanns redan när ESF skrev sina vägledningar, och varför i så fall Tillväxtverkets tankar om interaktiv forskning inte slog igenom redan då, framgår inte
av empirin.
Institutionell förändring kan uppstå genom flera mekanismer: genom
exogena chocker, förändringar i resursomgivningen, eller genom interna motsättningar mellan logiker (Thornton m.fl., 2012, s. 161ff). I översättningen
överlappar dessa faktorer varandra. Idén om ongoing evaluation är en utifrån
(exogen) kommande idé från en annan kontext. Då den skiljer sig från tidigare
tillvägagångssätt (halvtidsutvärdering) och introduceras i en svensk kontext
uppstår motsättningar mellan styrningslogiker, som skapar förutsättningar för
institutionellt entreprenörskap. Till detta kommer också att myndigheterna
hade fått mer resurser till utvärdering denna programperiod (förändring i
resursomgivningen).
Av störst intresse är emellertid hur 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 förhållanden. När Tillväxtverket tar över idén, finns en motsättning mellan
institutionella styrningslogiker som utnyttjas. Framför sig har Tillväxtverket
Näringsdepartementets lösningsinramning (ongoing evaluation) som förknippas med mål- och resultatstyrning, men som i departementens problemoch motiveringsinramning förknippas med extern nätverksstyrning. Dessutom
benämner departementen utvärderingsidén följeforskning, något som i Sverige
främst har praktiserats som icke-utvärderande processtöd på Vinnova och
Visanu. 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.
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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 fortfarande närvarande, då följeforskningen
trots allt ska styra mot uppsatta program- och projektmål. Men den återkommer oftast där annan utvärdering degraderas. Ett exempel är Tillväxtverkets citat om traditionella utvärderingar som spelade liten roll i styrning.
De sades följa sitt eget tempo, har långa datainsamlingsperioder, långa bearbetnings- och sena rapporteringstider och är en föga lämplig form för att
utveckla efterfrågad kunskap. Denna typ av resonemang kan inte ses i ESF:s
handlednings- och vägledningstexter, men väl i intervjuer. Där sägs exempelvis
att projekt kunde bli statiska, då de enbart bedömdes utifrån målen i sin
projektplan, när det intressanta i själva verket kunde vara att justera projektet i
en annan riktning, eller undersöka dess hållbarhet, vad som blir kvar av
projektet vid dess slut (IP 22). Till detta kommer båda myndigheternas
probleminramningar, som pekar på problemet med att mäta effekter.
Regelstyrningen utmanas också genom att exempelvis hänvisa till riksrevisionen
som menade att kontrollen av strukturfonderna var för inriktad på att följa
lagar och regler och att granska ekonomiska redovisningar. Kontrasteringen
mot mål- och resultatstyrningen och regelstyrningen går så långt, att
utvärderingen beskrivs som separerad från kontroll, som andra granskande
aktiviteter hanterar (IP 20, 29).
Kritiken är alltså inte bara en degradering av det tidigare tillvägagångssättet
halvtidsutvärderingen, som de flesta, också Europeiska kommissionen, är
överens om 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
kriterier. Det är på så sätt en blandning av två logikers dimensioner som har
åstadkommits (jmf. Glynn och Lounsbury, 2005).
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8.3. 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.
Denna inramning sker genom att de externa aktörerna syntetiserar myndigheternas två ramar till LUFF. Denna ram skiljer sig inte alltför mycket från
Tillväxtverkets följeforskningsram. Det var istället ESF-rådets ram om
genomförandeutvärdering som förändrades mest.
LUFF-ramen har studerats genom antologin som både är en strategi för att
mobilisera aktörer, och ett resultat, den inramade passerpunkten. Frågan om
hur passerpunkten stabiliseras sker därför i två steg. I ett första steg beskrivs
och karaktäriseras den strategi som består i att myndigheter, forskare och andra
utvärderingsintresserade bjuds in som föreläsare, författare och kursdeltagare
och på så sätt blir delaktiga i utformningen av antologin. Nu måste de
institutionella entreprenörerna få legitimitet från utvärderingsfältet för den
LUFF-ram som är under utformning. Det finns fortfarande flera styrningslogiker att söka legitimitet från, och de institutionella entreprenörerna kan
därför söka legitimitet på olika sätt. 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. Inget kan dock sägas
om passerpunkten uppfattas som legitim av alla författare, föreläsare och
kursdeltagare då det inte ingått i avhandlingens syfte. Det är en tredje
legitimeringsstrategi som handlar om att (3) övertala utvärderingsfältet. De
institutionella entreprenörerna visar prov på alla tre strategier, vilket är temat
för den avslutande analysen i detta kapitel.

8.3.1. Kooptering genom lärandebegreppet

En första strategi för att få legitimitet är att anpassa LUFF-ramen till det
befintliga utvärderingsfältet. Här finns förstås en motsättning då LUFFramen är ett uttryck för ett institutionellt entreprenörskap med målet att
förändra utvärdering till att grundas i en interaktiv forskning och extern
nätverksstyrning. 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 utan att göra avkall på den kognitiva LUFF-ramen. En anpassning som
kan ses i empirin är hur författare med olika ingångar på lärande och
utvärdering valts ut och inbjudits medverka i antologin. På universitetscentret
var en av intervjupersonerna (IP 24) mån om att inte positionera sig mot hela
utvärderingsfältet, utan istället se vad som kunde göras med begreppet i en
anda av interaktiv forskning. Därför ville denne involvera olika inriktningar
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och tankesätt, vilket skulle göra att man inte heller blev utpositionerad av det
övriga fältet. 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. Som legitimeringsstrategi
ligger det därför nära till hands att tala om att formellt kooptera 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. Att kooptera snarare än att konfrontera, 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 alla utvärderingsinriktningar kan samlas kring. Också Europeiska
kommissionen har lärande som en övergripande användningsform för all
utvärdering. Så trots den mångfald av utvärderingsperspektiv som återfinns i
antologin, kan de alla samlas under en generell lärandeambition. 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.

8.3.2. 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 är en transdisciplin
och att alla samhällsvetenskapliga discipliner på något sätt sysslar med
utvärdering. Det finns 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. Resonemanget handlar alltså inte om
huruvida stödet från allierade gör att LUFF är mer eller mindre utvärdering,
vilket för övrigt är en mer utvärderingsteoretisk fråga, som inte behandlas i
detta kapitel. Däremot är det ett sätt att säga att de institutionella entrepre-
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nörerna har mobiliserat stöd till LUFF-ramen från allierade med liknande
forsknings- och utvärderingsnormer.
Förutom allierade från interaktiv forskning, riktar sig LUFF-ramen också
till andra högskolor och universitet. Exempelvis innehåller ramen en ambition
om att göra utvärdering mer forskningsbaserad och publicerbar, och Tillväxtverkets vägledningsskrift ska göra följeforskningen vetenskapligt legitim. Att
det dessutom krävs högskolekurser för att tillgodogöra sig LUFF-kompetens,
betonar ytterligare den högre utbildingens roll.

8.3.3. LUFF som övertalning

I den tredje typen av legitimeringsstrategi skapar de institutionella
entreprenörerna nya legitimeringsgrunder och grupper för stöd. Avviker den
institutionella förändringen väsentligt från befintliga eller tidigare tillvägagångssätt, 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 i kapitel sex är LUFF som den femte generationens utvärdering och som anknytande till ett paradigmskifte i utvärderingsansatser de senaste åren. LUFF-ramen blir här den senaste och modernaste
utvärderingsmetodiken i utvärderingens progression.
Ett annat exempel är att visa på LUFF-ramens teknologiska framgång
(Suchman, 1995, s. 592) genom goda exempel och erfarenheter. 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. Ett annat
exempel är Halvarsson och Öhman Sandberg (2009), som genom två utvecklingsprojekt lyfter fram hur teori kan användas för att främja en gemensam
kunskapsbildning tillsammans med deltagare. Båda exemplen använder sig av
fall utanför strukturfonderna, vilket blir ett sätt att generalisera LUFF-ramens
effektivitet till alla utvecklingsprojekt, något som ökar ramens trovärdighet.
Trovärdighet är central för att en kognitiv ram ska resonera, alltså vara
effektiv i att mobilisera aktörer. Benford och Snow (2000, s. 619ff) nämner tre
former av trovärdighet som belyser LUFF-ramens övertalningsförmåga. En
första form representeras av de senare exemplen ovan. Där uppfattar läsaren,
exempelvis en utvärderare eller projektledare för ett strukturfondsprojekt, att
LUFF-ramen är aktuell och rimlig för dennes egen empiriska verklighet, dvs
dennes verksamhet eller utvärdering (jmf. popularization, Suchman, 1995, s.
592). En andra form av trovärdighet som ses i LUFF-ramen är att den lyfter
fram skapare med hög legitimitet. Utöver koopteringen kopplas LUFF-ramen
också till EU:s vilja:

168

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).
Den formella auktoritet som kommissionen åtnjuter, delas här av myndigheter
för att ge ramen trovärdighet. Att ongoing evaluation och följeforskning inte är
identiska nämns inte, även om en viss begreppsutredning mellan aktionsforskning, formativ utvärdering och ongoing evaluation/följeforskning görs
(Brulin och Jansson, 2009, s. 51).
Den tredje och sista formen 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
utvärderingsinriktningar, 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 (IP 25) 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 från 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.

8.3.4. En passerpunkt i temporär stabilitet

Sammanfattningsvis har de institutionella entreprenörerna använt sig av flera
mobiliseringsstrategier 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. Också Europeiska
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kommissionen görs till ramens skapare. Ramen som diskursiv resurs samspelar
på så sätt med sociala resurser som formell auktoritet.
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. Detta var heller inte avsikten med
antologin, menar en av de externa aktörerna, som ville vända och vrida på
begreppen. Men med tanke på att antologin blev en sorts handbok för
utvärderare under programperioden 2007-2013, är det inte förvånande att en
viss begreppsförvirring har identifierats (jmf. Eriksson och Jönsson, 2010, s.
3). Detta är inte bara en fråga om ett förtydligande, det är också en förutsättning för att passerpunkten ska stabiliseras under någon längre period. Utifrån
denna analys kan passerpunkten inte betraktas som annat än i temporär
stabilitet.

8.4. Översättningsfrågan besvaras

Översättningsfrågan, hur ongoing evaluation 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.
Det är förstås en förenkling att tala om antingen styrning eller aktör som
huvudförklaring. Genom att identifiera vissa aktörer som institutionella
entreprenörer lyfts vissa drag fram och andra hamnar i skymundan. Den
institutionella entreprenören blir lätt en överrationell och kalkylerande hjälte
som förändrar stela strukturer. De strategier som lyfts fram som övertalning
och degradering, kan exempelvis ses som en vanlig akademisk argumentation
som är nödvändig i all skriftlig framställning. Man ska därför komma ihåg att
där kapitel sju analytiskt utmejslade styrningens roll för utvärderingens
utformning, utmejslas i detta kapitel aktörers roll. Faktorer som verkar
slumpartade (följeforskningsparadoxen) och styrning (interaktion mellan
ramar och styrningslogiker) är fortsatt närvarande i detta kapitel, vilket är
tänkt att fortsatt betona aktörers begränsade handlingsutrymme. Detta innebär
avslutningsvis att antagandet om en relation mellan styrning och utvärdering i
fallet ongoing evaluation måste kompletteras med en aktörsförklaring, som
lyfter fram deltagande aktörers forsknings- och utvärderingsnormer i utformningen av en utvärderingsidé. Den kompensation som lyftes fram för att förstå
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relationen mellan styrning och utvärdering i kapitel sju, drevs fram av både
styrning och aktörer.

8.5. Sammanfattning

I det åttonde kapitlet har översättningsprocessen undersökts och analyserats
som ett institutionellt entreprenörskap. Det lyfter fram deltagande aktörers
roll i utformningen av en utvärderingsidé i en viss styrningskontext, och detta
innebär att lärande utvärdering genom följeforskning inte hade uppstått utan de
aktörer som fick ansvar för utvärderingsidén på myndigheterna och senare de
externa aktörerna.
Det är departementen som initierar institutionell förändring, då de gör en
problem- och motiveringsinramning som öppnar för följeforskning och
lärande. I fokus står dock Tillväxtverket som har en central beslutsposition på
utvärderingsfältet. Den idé som föreslås är perifer, då den interaktiva forskningen står i kontrast mot mer dominerande utvärderingstankar som evidens
och målstyrning. I och med att Tillväxtverket kan knytas till denna idé, ses det
som att de för fram egna forskning- och utvärderingsnormer, istället för att
fortsätta utveckla utvärderingsidén i linje med ongoing evaluation. Tillväxtverkets lösning grundas därmed i en institutionell styrningslogik som har mer
gemensamt med extern nätverksstyrning, än med mål- och resultatstyrning
eller regelstyrningslogik.
De externa aktörerna och Svenska ESF-rådet ses som medentreprenörer,
då de senare tillsammans med Tillväxtverket ramar in den obligatoriska
passerpunkten, antologin. Denna passerpunkt är ett resultat av flera
legitimeringsstrategier. Det har dels handlat om att kooptera skribenter från
mer centrala delar av fältet, genom begreppet lärande som blir samlande för
alla utvärderingsinriktningar. Dels har det handlat om att mobilisera allierade
från fältet och från andra närliggande fält. Till sist har antologin i sig varit en
legitimeringsstrategi gentemot läsaren, där LUFF-ramen har fungerat övertalande, bland annat i syfte att förändra utvärderingsbegreppets innebörd.
LUFF-ramens bredd ställer samtidigt frågor om passerpunkten är stabil, då
dess trovärdighet kan tänkas minska till följd av skilda perspektiv på samma
utvärderingsansats. Instabilitet öppnar i sin tur för ifrågasättanden av passerpunkten, som kan leda till nya översättningar. Genom att peka på hur
myndigheter och externa aktörer följer sina forsknings- och utvärderingsnormer, besvaras översättningsfrågan. Det är en aktörsförklaring som blir ett
komplement till den ofullständiga styrningsförklaringen från kapitel sju.
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9. LUFF BLAND ANDRA
UTVÄRDERINGSANSATSER
Förändrade styrformer skapar behov av utvärdering som ska ge mer komplexa
beskrivningar och bedömningar av det som utvärderas, såväl under insatsens
genomförande, som efter att den avslutats. I avhandlingens tredje analyskapitel
behandlas utvärderingsfrågan, hur lärande utvärdering genom följeforskning
(fortsättningsvis LUFF) kan förstås i förhållande till andra utvärderingsansatser. Nu är kontexten inte längre sammanhållningspolitiken, utan
utvärderingsforskningen, där LUFF jämförs med andra ansatser. Det innebär
att LUFF studeras mer förutsättningslöst som självständig ansats och inte som
i kapitel sju i relation till en styrningskontext. Att analysera LUFF i relation
till utvärderingsfältet är relevant för att förstå LUFF i förhållande till andra
utvärderingsansatser och därigenom förstå vilka problem och möjligheter
denna typ av utvärdering har i nya styrformer mer generellt. Styrning studeras
på så sätt baklänges, utifrån ansatsens perspektiv.
Utvärderingsfrågan besvaras i två steg. I det första steget analyseras LUFF
som ett exempel på en ansats med ambition om dialog och samarbete. Här
finns likheter med andra utvärderingsansatser som jag karaktäriserar som
samarbetande ansatser. Det är en utgångspunkt för det andra steget, i vilket tre
av LUFF:s centrala kännetecken problematiseras i förhållande till utvalda
samarbetande ansatser. Kapitlet avslutas med att besvara utvärderingsfrågan
och en sammanfattning.

9.1. LUFF som samarbetande ansats

Varje försök att kategorisera utvärderingsidéer dras med risken att fastna i
utvärderingsjargong. Patton (2000, s. 8f) menar att forskningsfältet
utvärdering aldrig kommer att nå gemensamma termer, inte ens kring grundläggande begrepp som effekt, utfall och resultat. Han liknar forskningsfältet
vid Babels torn, ett resultat av att personer och organisationer världen över
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sysslar med utvärderingsfrågor. Utvärderingsjargong är i denna mening
oundviklig och gör det än viktigare att vara tydlig med begreppsdefinitioner.
Tydliga begreppsdefinitioner blir särskilt viktigt i den grupp av ansatser
som jag menar LUFF tillhör. Denna grupp är samarbetande
utvärderingsansatser som innebär, att när en forskare eller professionell
utvärderare genomför en utvärdering, samarbetar de på något sätt med
individer, grupper eller sammanslutningar, som har ett intresse i det program
eller utvecklingsprojekt som utvärderas (Cousins och Whitmore, 1998, s. 5).
Denna omfattande definition betonar samarbetet under utvärderingsprocessens gång mellan utvärderare och utvärderad verksamhet. Denna likhet
gör, i kombination med antologiförfattares egna hänvisningar till participativa,
kollaborativa, deliberativa och demokratiska ansatser, att analysen utgår från
denna grupp av ansatser. De beskrivs av en författare som en begreppsfamilj
där samverkan och gemensam kunskapsbildning mellan utvärderare och
intressenter betonas, liksom främjandet av ett såväl individuellt som organisatoriskt lärande (Ellström, 2009, s. 111f).
Att definiera och jämföra samarbetande ansatser försvåras av att deras
förespråkare verkar ha en ovilja att kondensera ansatserna till logiska modeller.
Då skulle de kunna delas upp i på varandra logiskt följande delar som resurser,
aktiviteter, utfall, korta effekter och långa effekter för att visa hur
utvärderingen ska nå sina mål, exempelvis ett förbättrat projekt. Samarbetande
utvärderingsansatser anses dock vara av en sådan kontextuell och dynamisk art,
att de inte kan åskådliggöras i generella logiska modeller (Cousins, Whitmore
och Shulha, 2013, s. 12f). En sådan förenkling riskerar att negligera kulturella
överväganden i utformandet av en ansats för en viss situation (Miller, 2013, s.
79). Dessa tongångar återfinns i intervjuer (IP 20), där LUFF inte presenteras
som en metod, och i antologin, där den är ”en ansats och ett perspektiv, dvs.
ett sätt att förhålla sig till och se på utvärdering” (Sjöberg m.fl., 2009, s. 261).
Detta återspeglas också i analysen av LUFF i kapitel sju. Trots att analysen där
avgränsas till antologikapitel med den interaktiva forskningens utgångspunkt,
uppfattar jag idén som bred och svår att fånga. LUFF har ett i huvudsak
främjande syfte men också kontrollerande och kunskapsutvecklande avsikter,
genom sin uppgift att undersöka måluppfyllelse och skapa kunskap om
insatser inom regional utveckling och arbetsmarknad. Värdeteorin är
deskriptivt målinriktad men samtidigt finns integrerade horisontella kriterier
representerade. Utvärderaren är både en intern kritiker för verksamheten
(horisontell) och en extern expert gentemot programmet (nerifrån-och-upp).
Oviljan att förenkla och konkretisera utvärderingsansatser gör en analys av
såväl LUFF som samarbetande ansatser svårare. LUFF:s bredd och öppenhet
blir samtidigt en anledning till att en sådan analys är relevant. Det är angeläget
att förstå den breda utvärderingsidén i jämförelse med andra idéer, när den kan
ta många skepnader. Att poängtera för följande analys är att alla utvärderingsansatser har begränsningar i och med att de utformas för att besvara enskilda
utvärderingsfrågor. Jämförelser med andra ansatser blir därför ett sätt att för-
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tydliga LUFF och inte att utvärdera utvärderingsansatsen. För att undersöka
LUFF görs återigen en avgränsning till de kapitel i antologin som har den
interaktiva forskningen som utgångspunkt.

9.1.1. LUFF i tre dimensioner

Som kompletterande analysmodell använder jag Cousins och Whitmores
(1998, s. 10f) tre dimensioner av en samarbetande utvärderingsprocess, såsom
den beskrevs i utvärderingsavsnittet i kapitel två. I modellen befinner sig
LUFF närmare den ena eller andra polen på respektive dimension. I förhållande till syfte, kriterium och organisering, som har använts förut i avhandlingen,
är dimensionerna en mer avgränsad begreppsapparat, som behandlar den
praktiska utvärderingsprocessens beslutsfattande, intressentinvolvering och
deltagardjup.
Den första dimensionen (a) är den kontroll över utvärderingsprocessen som
avser tekniskt beslutsfattande i en påbörjad utvärdering. Den sträcker sig från
att utvärderaren har full kontroll över utvärderingsprocessen till att den
utvärderade verksamhetens praktiker har kontrollen. Exempel på ansatser som
tar den senare positionen är utvärderingsverkstäder (Karlsson m.fl., 2008) och
empowermentutvärdering (Fetterman, 2001), där utvärderaren ska handleda
eller underlätta praktikers egenkontrollerade utvärderingsprocess. Det är svårt
att placera LUFF entydigt här. Å ena sidan ska utvärdering vara extern, ifrågasättande, problematiserande och kritiserande, och utomstående måste kunna
lita på data som tas fram (Svensson och Sjöberg, 2009, s. 20). Å andra sidan
beställs utvärderingen av projekten och deltagarna är subjekt i en interaktiv
återkopplingsprocess. Det liknar ansatser som strävar efter organisatoriskt
lärande, där kontroll och ägande av kunskap delas mellan utvärderaren och
verksamhetens intressenter (Levin-Rozalis och Rosenstein, 2005, s. 96).
Beslut om vilka frågor utvärderingen ska besvara och i vilken riktning som
utvärderingen ska gå, uppfattar jag därför borde kunna tas av den utvärderade
verksamheten. Under den första dimensionen placeras LUFF därför på båda
polerna.
Den andra dimensionen (b) är intressenturval för deltagande, som sträcker
sig från att enbart involvera primära användare till att involvera alla legitima
grupper. Primära användare är i strukturfondssammanhang projektets
professionella, projektledare, styrgrupp, eller programmets övervakningskommitté. Alla legitima grupper sträcker sig mot brukare, anhörigorganisationer och berörda intresseföreningar. Här är LUFF enklare att placera: den
riktar sig till primära användare. Då LUFF har fokus på att förbättra
handlingsstrategier tillsammans med praktiker (Brulin och Jansson, 2009, s.
47), kan den antas rikta sig till de i projektet eller programmet som berörs
direkt av utvärderingen och kan påverka beslut. Bland intressenter nämns
”deltagare, projektledare, projektägare, finansiärer m.fl.” (Svensson och
Sjöberg, 2009, s. 27) och att ”deltagare kommer från olika nivåer i
projektorganisationen, från berörda verksamheter och från finansiärerna”
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(Sjöberg m.fl., 2009, s. 266). Brukare nämns inte även om begreppet deltagare
förekommer. En kontrast är dialogmodellen där alla berörda intressegrupper
identifieras i en första fas. I ett kommunalt skolprojekt kan dessa vara
politiker, skolförvaltning, pedagoger, föräldrar och barn (Karlsson, 2001).
Den tredje dimensionen är (c) intressenters deltagardjup, och sträcker sig
från en konsulterande roll utan beslutsbefogenheter i utvärderingsprocessen till
en djupt deltagande roll, där ambitionen är att intressenter deltar i alla
utvärderingens steg. LUFF ligger liksom de flesta samarbetande ansatser nära
den senare positionen. Det sägs att ”de som berörs av utvärderingen (användarna) inbjuds att delta i formuleringen av utvärderingens syfte, frågeställningar
och metoder för datainsamling” (Ellström, 2009, s. 112). Under återkommande analysseminarier sker tolkning, analys och utformning av arbetshypoteser
och förbättringsåtgärder gemensamt i olika steg (Ellström, 2009, s. 120f). Då
deltagande i datainsamling inte nämns, uppfattar jag att utvärderaren blir en
sorts leverantör av data till analysseminarier där analys och bedömningsarbete
sker interaktivt. Kontrasterande samarbetande ansatser är enligt Cousins och
Whitmore (1998, s. 12) vissa intressentmodeller där planering av datainsamling och tolkning sker i samverkan, men där utvärderingen i övrigt genomförs
avskilt. Deltagande i utvärderingens olika faser anses annars vara essentiellt för
individuellt och organisatoriskt lärande (Cousins och Chouinard, 2012, s.
150f). Det kräver dock tid, intresse och resurser från verksamheten, där
forskning visat att deltagande i praktiken ofta begränsas till inledningen och
avslutningen av en utvärderingsprocess (Cousins, Donohue och Bloom, 1996).
Sammanfattningsvis uppfattar jag LUFF som en samarbetande
utvärderingsansats där primära användare ges en omfattande och deltagande
roll. Kontrollen över utvärderingsprocessen delas mellan utvärderare och
praktiker.

9.1.2. LUFF som en praktisk participatorisk ansats

Utifrån en sammanställning av Cousins och Whitmore (1998, s. 12) kan
LUFF utifrån denna analys knytas till inriktningen praktiskt participatorisk
utvärdering (PPE), vilken beskrevs i kapitel två. Tanken i PPE är att understödja en verksamhets beslutsfattande. Involvering av primära intressenter ska
främja utvärderingens relevans, ägarskap och användning. Rötterna finns i
forskning om kunskapsanvändning under utvärderingens process och i
forskning om lärande organisationer. PPE kontrasteras mot TPE, en
transformativ participatorisk utvärdering där intressenters deltagande ska göra
social förändring demokratisk.
Inom de samarbetande ansatsernas grupp förekommer begreppet
demokrati ofta, även om det inte alltid preciseras. I den fortsatta framställningen kopplar jag TPE till ett deltagardemokratiskt ideal, där makten
över verksamheten tillhör deltagarna i empowermentsyfte. PPE fyller istället
en representativ demokratifunktion där utvärdering bidrar till att organisationens och politikens mål förverkligas (jmf. Hanberger, 2006, s. 27).
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Att LUFF liknar PPE är en utgångspunkt för kommande avsnitt. Även om
den gemensamma kunskapsbildningen i LUFF är ett sätt att bygga kunskap
tillsammans, är det inte för att som i TPE, stärka människor genom att öka
deras förståelse av kunskap, makt och kontroll. Detta får stöd i analysen från
kapitel sju, där LUFF ytterst ska förbättra styrningen mot mål. Att projekten
är utvärderarens uppdragsgivare, gör också att utvärderingen blir en resurs,
vars frågeställningar inriktas på vad professionella och ledning kan påverka
direkt, alltså frågor över vilka de har auktoritet.

9.2. Tre kännetecken

I analysens andra steg lyfts tre av LUFF:s centrala kännetecken fram och
jämförs med andra liknande utvärderingsansatser. Dessa kännetecken lyfts i
litteraturen och i intervjuer fram som karaktäristiska och kan kopplas till
decentraliserad styrning, genom den reflexiva modernitetetens krav på en följsam och reaktiv utvärdering. Denna direkta styrningskoppling gör kännetecknen särskilt intressanta i förhållande till andra aspekter som inte berörs,
såsom hållbar utveckling, horisontella kriterier och public debate. Dessa kännetecken har inte heller en lika framträdande plats i antologin.
Under kontinuerlig återkoppling och lärande (1) relateras LUFF till teorier
om lärande organisationer. Analysseminariet (2) är ett centralt moment i
denna återkopplingstanke där kunskapssyn och dialog relaterar till aktionsforskning och den äldre norska følgeforskningen. Slutligen behandlas
föränderliga mål (3), den dubbeltydighet som innebär, att LUFF ska styra mot
och undersöka uppsatta mål men samtidigt vara medveten om att mål kan
förändras.

9.2.1. Kontinuerlig återkoppling och lärande

Kontinuerlig återkoppling av utvärderingsresultat är närvarande i både ongoing
evaluation och LUFF. En intervjuperson på Näringsdepartementet talade om
att få syn på ett ”längre narrativ” (IP 11), och en intervjuperson i Socialfondens
övervakningskommitté om att få se programmet gå ”från ax till limpa” (IP 29).
Ett sådant förbättrat beslutsfattande genom återkoppling knyts till forskningsområden som är huvudlinjer inom PPE: forskning om utvärderingars
användning och teorier om lärande organisationer (Cousins och Whitmore,
1998).
En central idé i LUFF uppfattar jag vara, att lärande är en förutsättning för
kunskapsanvändning. Något som uppges särskilja LUFF från annan
utvärdering är att den genomförs som en cyklisk process, där aktiviteter för
insamling och analys av data varvas med gemensamma seminarier med fokus
på feedback, validering, tolkning av resultat, samt diskussion och planering av
åtgärder (Ellström, 2009, s. 113). Ellström skriver vidare att användning av
utvärderingsresultat i en organisation inte är en i tid och rum avgränsad
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händelse, utan snarare ett resultat av individuellt och organisatoriskt lärande
över viss tid (s. 104). Lärande är starkt beroende av systematisk återkoppling
av erfarenheter, något som ska ske med hjälp av utvärderingen (Svensson och
Sjöberg, 2009, s. 23).
Ett sätt att förstå relationen användning och lärande menar jag är att först
beakta att de kommer från två olika forskningstraditioner, där användning
ursprungligen handlade om utvärderingsresultats tillämpning. Det är en
instrumentell liknelse av utvärderingars kunskapsnytta, där det pedagogiska
begreppet lärande snarare ser till erfarenhetsbaserade förändringar av en
individs kompetens. I förhållande till utvärdering är lärande genom utvärdering
en fråga om utvärderingens process, och lärande av utvärdering en fråga om
utvärderingens produkt. Denna skillnad utvecklas utifrån lärandebegreppet.
Lärande på individnivå beskrivs som en relativt varaktig och erfarenhetsbaserad förändring av en individs kompetens. Det är lärande i form av fördjupad eller utvidgad kompetens i något avseende (Ellström, 2009, s. 115).
Som erfarenhetsbaserad förändring kan lärandet börja i ett störningsmoment,
som kräver att invanda tanke- och handlingsmönster bryts för att kunna
hanteras, och ett sökande efter lösningar inleds. Sökprocessen blir en rörelse
från det kända och trygga, till det nya och delvis obekanta, vilket efterhand blir
befäst som bekant och tryggt. Det är en rörelse mellan ett utvecklingsinriktat
lärande där invanda mönster ifrågasätts (jmf. dubbellooplärande i Argyris och
Schön, 1978) och anpassningsinriktat lärande som inriktas på att bemästra det
redan kända (jmf. enkellooplärande i Argyris och Schön, 1978). Det
individuella lärandet har sin motsvarighet på organisationsnivå, där Ellström
(2009, s. 117f) talar om en produktionslogik och utvecklingslogik. I likhet
med det individuella anpassningslärandet inriktas produktionens logik på att
effektivisera redan implementerade rutiner, och utvecklingens logik på att
ifrågasätta existerande praktiker. Användning av utvärderingen (lärande av
utvärdering) blir därmed ett resultat av både enkel- och dubbellooplärande
som uppstår under en återkopplingsprocess, där resultat valideras och tolkas
gemensamt och där deltagarnas tanke- och handlingsmönster störs och
utmanas (lärande genom utvärdering).
LUFF:s lärande genom utvärdering menar jag har tydliga paralleller till
utvärderingsforskningens processanvändning. Den definieras som individuella
förändringar i tänkande och beteende och som program eller organisationsförändringar i procedurer och kultur, vilka uppstår hos de involverade i
utvärderingen som ett resultat av lärandet under utvärderingsprocessen
(Patton, 1996, s. 90). Preskill, Zuckerman och Matthews (2003, s. 424) ser
processanvändning som nära förknippad med konstruktivistisk lärandeteori, då
den fokuserar på hur grupper av människor skapar mening när de deltar i en
utvärdering. Dialog, reflektion, och ifrågasättande av värden och normer
skapar en större förståelse för den utvärderade verksamheten, för deltagande
intressenter och för utvärderaren (Preskill och Torres, 2000).
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Processanvändning som användningsform nämns inte i LUFF-antologin,
men desto fler referenser finns till teorier om lärande organisationer som är ett
huvudspår inom PPE. Enligt Dahler-Larsen (2012b, s. 49) kan appliceringen
av Argyris och Schöns (1978, s. 2f) loopar sammanfattas i nedanstående figur.
Det handlar om att kontinuerligt samla in data (identifiering), att jämföra dem
med det önskade tillståndet ifråga om mål eller arbetssätt (förbättring), och att
korrigera verksamheten (genomförande), för att sedan på nytt samla in data.
Denna enkla loop kombineras med den dubbla loopen som utifrån
utvärderingsresultaten ifrågasätter det önskade tillståndets grundvalar som mål
och resurser.
Figur 14. Enkelloop och dubbelloop
Identifiering

Förbättring

Enkelloop

Dubbelloop

Genomförande
Källa: Bearbetad efter Dahler-Larsen (2012b, s. 49)

Av intresse för de samarbetande ansatserna är den kritik som Dahler-Larsen
(2012b, s. 55ff) framför, där han menar att lärandeloopen bygger på en
modern optimeringstanke. Organisationen ses där som en ”kollektiv hjärna”,
vilken ska optimera en organisations funktionssätt, rutiner och grundvalar mot
det önskvärda definierade tillståndet, där utvärdering blir ett verktyg för att
underlätta denna process. På så sätt menar Dahler-Larsen att looparna liknar
den weberska byråkratins mål-medelrationalitet. Precis som i byråkratin,
kräver återkopplingsprocessen en hanterbar kontext, som gör att cirkeln kan
slutas och inledas på nytt. Det krävs fria kommunikationskanaler och gemensamma och öppna samtalsarenor. Medarbetare måste se mening i och bli
belönade för att observera och rapportera problem. En gemensam bild av vad
som räknas som problem förutsätts, liksom gemensamma mål, snarare än
individuella, aktörsspecifika och motstridiga intressen. Det finns en svag
spårbundenhet i termer av investerade resurser och intressen för att kunna
ändra kurs. Normer och värderingar ska vara transparenta och inte döljas av
retorik (jmf. Preskill m.fl., 2003, s. 436).
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Huruvida dubbellooplärande åstadkoms i praktiken är en empirisk fråga.
Men utifrån de krav som ställs upp, menar jag att det är av intresse att
teoribildningen har fått kritik för att åsidosätta makt- och intressekonflikter,
som är särskilt närvarande i offentligt finansierade och styrda organisationer
(Common, 2004). Detta kan särskilt gälla för socialfonden där arbetsförmedling, försäkringskassa och kommun är vanligt förekommande aktörer.
Forskning om organisatoriskt lärande (lärandets processer) pekar på att den
offentliga sektorn är en distinkt kontext, där organisationer utsätts för externa
kriser, omvärldens förväntningar och där de begränsas av politiska mål och
spänningar (Rashman, Withers och Hartley, 2009, s. 486). Om utvärderaren
inte hanterar dessa kontextuella utmaningar, utan istället fokuserar på gemensam teknisk problemlösning mot ett givet mål, kommer lärandeprocessen att
resultera i ett korrigerande enkellooplärande (Suárez-Herrera m.fl., 2009, s.
332). Shadish m.fl. (1991, s. 53) menar mer generellt att det i fråga om
användning måste erkännas, att beslutsfattare oftare ger ideologi, intressen och
genomförbarhet högre prioritet än just beaktande av utvärderingsresultat.
Dessa förutsättningar och andra problem berörs i antologin om LUFF som
kontextuella faktorer som ställer höga krav på en verksamhet. Det konstateras
att det ligger i utvärderarens uppgift att ”man medvetet tar hänsyn till och
eventuellt försöker påverka olika kontextuella faktorer av betydelse för det
lärande och den kunskapsanvändning som man vill uppnå” (Ellström, 2009, s.
115; 122ff). Situationen betecknas som problematisk när förhållandena inte är
uppfyllda (Sjöberg m.fl., 2009, s. 264).
Sammantaget kan LUFF:s kännetecken kontinuerlig återkoppling och
lärande knytas till två av PPE-ansatsernas huvudspår – användningsforskning
och lärande organisationer. För det första har jag lyft fram att processanvändning är en rimlig beteckning på LUFF:s lärandeambition. För det
andra har jag lyft fram en kritik av teoribildningen om lärande organisationer,
som gör vägen till dubbellooplärande svår i en politisk och konfliktfylld miljö
såsom offentlig sektor. De är problem som LUFF kommenterar och kan
tänkas brottas med i praktiken.

9.2.2. Analysseminariet

Analysseminariet är det andra kännetecknet som ska undersöks. Det är ett
tillfälle att för det första identifiera och analysera brister utifrån återkopplad
datainsamling, i syfte att gemensamt utarbeta tänkbara förbättringsåtgärder
som kan testas och implementeras (jmf. Ellström, 2009, s. 120f). För det
andra är det ett tillfälle att ”störa” etablerade uppfattningar och antaganden
som tas för givna utifrån datainsamling och annan dokumentation (jmf.
Sjöberg m.fl., 2009, s. 266). En närliggande ambition är att utarbeta lösningar
på problem som har med brister i underliggande antaganden bakom
programmet/projektet att göra (Ellström, 2009, s. 121). Deltagare ”bestäms i
samråd med projektledningen” sägs det i ett annat antologikapitel (Halvarsson
och Öhman Sandberg, 2009, s. 147). I förhållande till lärandelooparna
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representerar analysseminariet ett tillfälle för både enkel- och dubbellooplärande. Det är möjligt att också se ”störandet” som ett enkellooplärande, då
dubbellooplärande förutsätter att det är verksamhetens utgångspunkter och
mål som störs.
Analysseminariet som ett tillfälle för lärande och problemlösning diskuterar jag i detta avsnitt som en fråga om dialog mellan involverade intressenter.
Här aktualiseras den deliberativa demokratisynen. Jag uppfattar den som
aktuell för alla samarbetande ansatser, då dialog generellt eftersträvas genom
resonerande och diskuterande.
Dialogbegreppet beskrivs genom en dikotomi från litteraturen om aktionsforskning (Johansson och Lindhult, 2008, s. 102), som har visat sig samspela
med distinktionen mellan PPE och TPE. För det första finns den pragmatiska
dialogen. Den är samarbetande, praktikbaserad och handlingsinriktad och
ligger nära PPE. Idén är att utifrån gemensamma utgångspunkter utveckla
kunskap tillsammans i konsensus. Den är en bred och öppen dialog mellan alla
berörda, med utbyte av erfarenheter och idéer med fokus på att utveckla
organisationer. För det andra finns den kritiska dialogen som strävar efter
dissonans och frigörelse (jmf. TPE). I dialogen ska forskaren lyssna till och
identifiera oenighet och spåra öppna och dolda meningsskiljaktigheter.
Ordning och enighet tolkas som tecken på dominans och undertryckta konflikter. Att identifiera och vända på förgivettagna sanningar stimulerar och
uppmuntrar istället kreativitet och teoriutveckling. Denna dialog förknippar
jag, precis som TPE, med en deltagardemokratisk inriktning.
Hos en av de samarbetande ansatser som LUFF delar dimensionskaraktäristik med (Cousins och Whitmore, 1998, s. 13), den participatoriska aktionsforskningen (PAR), sker dialogen mer precist på en gemensam dialogarena.
Denna ansats är intressant eftersom den inspirerade den norska følgeforskningen där en dialogarena innebar ett möte, en konferens eller grupp, där
forskaren interagerade med verksamheten (Finne m.fl., 1995, s. 14f). I PAR är
dialogen den drivande kraften i en gemensam meningskonstruktion för såväl
personer i ett projekt eller på en arbetsplats (insiders) som de forskare eller
utvärderare som kommer utifrån (outsiders). Insiders och outsiders arbetar
tillsammans i verksamheten för att skapa lokal teori som deltagare sedan
prövar i praktiken. Resultat återkopplas sedan för att förbättra deltagarnas
egen teori och kan också generera mer generell (”vetenskaplig”) teori. Där det i
traditionell forskning är forskaren som lär, har forskaren i PAR inget monopol
på tolkning och analys. Denne måste arbeta tillsammans med dem som
tillbringar sitt arbetsliv på arbetsplatsen (Elden och Levin, 1991, s. 129ff). Det
bygger på ett pragmatiskt antagande om att kunskap om sociala fenomen blir
mer giltig och tillämpbar, när människorna i fråga deltar i att bygga och testa
den (Argyris och Schön, 1991, s. 86).
Både PAR och den norska følgeforskningen refererar mer precist till
Gustavsens (1985, s. 474f) demokratiska dialog som ideal, som jag uppfattar
som pragmatisk. Denna dialog ska vara ett utbyte av argument som flyttas
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fram och tillbaka mellan deltagarna. Alla berörda måste ha möjligheten att
delta, och erfarenhet av arbete i verksamheten är grunden för detta deltagande.
Alla deltagare ska vara aktiva i dialogen, där en utgångspunkt är att alla
deltagare är jämlika. Åtminstone delar av erfarenheten som deltagare tar med
sig när han eller hon går in i dialogen, måste betraktas som legitim. Vidare
måste det vara möjligt för alla att utveckla en förståelse för frågan som diskuteras, och alla argument som gäller sakfrågan är legitima. Dialogen måste
avslutningsvis kontinuerligt skapa överenskommelser, som kan ge en plattform
för närmare undersökning och praktisk handling. Det är forskarens roll att
garantera processens följsamhet.
Var kommer då LUFF in i detta resonemang? För det första menar jag att
LUFF delar den pragmatiska dialogsynen genom att som PPE ha fokus på att
deltagare, tillsammans med forskare eller utvärderare, ska producera kunskap
som har bäring på identifierade problem. Mötet ska leda till instrumentella
konsekvenser och öka nyttan av den kunskap som skapas (Weaver och
Cousins, 2007, s. 20). LUFF:s paralleller med PAR är också tydliga, då Elden
och Levins (1991) lärandeambition påminner mycket om den interaktiva
forskningens gemensamma kunskapsbildning. För det andra menar jag att det
finns en viktig skillnad mellan å ena sidan PAR och følgeforskning och å andra
sidan PPE och LUFF. De förstnämnda har ambitioner om mer transformativa
politiska värden som ökad deltagardemokrati, politisk jämlikhet och social
rättvisa (jmf. Elden och Levin, 1991, s. 131ff). Det är enligt min uppfattning
en pluralistisk utgångspunkt där dialogen utgår från deltagarnas verklighet, för
deltagarna (House, 1978). Även om Gustavsens dialog har fått kritik för att
alla deltagare i praktiken inte är jämlika och för att samtalet därför inte är
”härskarfritt”, tål dialogen en ökad oenighet bland intressenter samtidigt som
den producerar överenskommelser som kan bilda underlag för praktiska
åtgärder. Detta då inga argument får avvisas innan de kan prövas och då alla
ska acceptera att andra kan ha argument som är bättre än ens egna (Karlsson,
1995, s. 142).
PPE och LUFF har dock en övergripande utilitaristisk inriktning, där
dialogen sker utifrån verksamhetens utgångspunkter. Exempelvis tar man i
LUFF avstånd från den fjärde generationens förståelseinriktade utvärdering
som den mer pluralistiska följeforskningen refererar till (med referens till
Guba och Lincoln, 1989). Det är ett avståndstagande mot ”mer relativistiska
förhållningssätt, där alla grupper har rätt till sin tolkning, något som riskerade
att helt skymma en analys av sambandet mellan insatta medel och mål”
(Sjöberg m.fl., 2009, s. 277). Resonemang om deliberativa eller deltagardemokratiska aspekter av analysseminariet saknas i stort, vilket kopplar LUFF till en
representativ demokratisk idé: ”övergripande politiskt satta mål är styrande”
(Sjöberg m.fl., 2009, s. 275).
LUFF:s dialog platsar sammanfattningsvis inte i den kritiska aktionsforskningsdialogen som inledde detta avsnitt. Jag tolkar LUFF:s analysseminarium som en pragmatisk dialog. Som hos følgeforskning och PAR är
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dialogen handlingsinriktad, ska samla alla (primära) inblandade, och ska åstadkomma praktisk kunskap i form av implementerbara förbättringsåtgärder.
Som jag ser det, är den viktiga skillnaden att analysseminariet inte har en
pluralistisk utgångspunkt. För styrningen av projekt innebär detta, att analysseminariet är en konsensusbetonad arena, vars fokus främst riktas mot
problemlösning som ska se till att projektet utvecklas i linje med projektets
målsättningar.

9.2.3. Föränderliga mål

Ett tredje och sista kännetecken är LUFF-definitionens punkt nummer sju,
om att LUFF studerar måluppfyllelse, men är medveten om att målen kan
förändras över tid. Det intressanta är inte formuleringen om måluppfyllelse.
Den har tillsammans med andra passager i antologin anförts som belägg för att
LUFF använder intressentdeltagande som ett medel för att stödja organisationens problemlösning, beslutsfattande och måluppfyllelse. Intressant för
detta avsnitt är istället att mål ska kunna förändras. En intervjuperson på ESF
(IP 22) sa att mål lätt kunde bli statiska och hindra projektet att gå i en ny
intressantare riktning. Att mål ska vara föränderliga kopplar jag dels till insatsernas innehåll. Insatser mot innovation och social förändring ska hantera en
substantiell komplexitet som kan behöva utformas under verksamhetens gång.
Dels kopplar jag föränderligheten till den reflexiva modernitetens krav på att
projektverksamheter ska vara flexibla, kunna reagera och ändra inriktning,
beroende på förändrade förutsättningar i omgivningen (jmf. Dahler-Larsen,
2003).
En samarbetande ansats som hanterar båda dessa kopplingar, är Pattons
(1996, s. 103) utvecklingsinriktade utvärdering, som LUFF delar dimensionskaraktäristik med, förutom PAR och PPE. Syftet med ansatsen är att stödja
utveckling och innovation, och den är lämplig för dynamiska miljöer där det
råder oklart kunskapsläge, och där många alternativa vägar finns framåt. För
att utforska möjligheter och generera nya idéer eftersträvas enkel- och dubbellooplärande genom löpande återkoppling, för att justera insatser eller mål.
Metodologisk pluralism förordas liksom kunskap som är praktiskt användbar
för beslutsfattande i innovationsprocesser (Patton, 2010, s. 36).
Då likheterna med LUFF är flera är det belysande att lyfta fram aspekter av
avhandlingens tre centrala utvärderingsproblem som tvärtom skiljer sig från
LUFF. Vad gäller organiseringsproblemet är utvärderarens roll i LUFF formellt
extern, även om denne upphandlas av projektet och för projektet, och på så
sätt får en internt kritiserande roll. Det är en både horisontell organisering för
projektet och en nerifrån-och-upp-organisering för programmet.
Utvärderarens roll i den utvecklingsinriktade utvärderingen är däremot endast
horisontell, då denne ska vara en del av innovationsteamet och vara en
facilitator och lärandecoach, som bidrar med ett utvärderande förhållningssätt
som stödjer verksamhetens visioner och värden. Utvärderaren ska ha ett
lärandeorienterat ledarskap (Patton, 2010, s. 25).
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Ifråga om syftesproblemet har LUFF vid sidan om det kunskapsutvecklande
och främjande syftet, ett ansvarsutkrävande syfte utifrån en mål- och resultatstyrningslogik, där utvärderingen ska ställa projektet (agentens) till svars för
uppnådda politiska mål. Det ligger i den representativa demokratins legitimitet att målen inte ska förändras. Även om LUFF främst är främjande kan dess
målstyrande värdeteori kopplas till denna form av ansvarsutkrävande, medan
den utvecklingsinriktade utvärderingen är enbart främjande.
Genom jämförelsen vill jag belysa den dubbla roll som utifrån antologin
handlar om att kombinera ett perspektiv baserat på politiskt satta mål, med ett
horisontellt perspektiv kännetecknat av ett ”fortlöpande utvecklingsinriktat
lärande och empowerment av grupper som ingår i programmen och projekten”
(Sjöberg m.fl., 2009, s. 274). Det är både en extern expertroll i mål- och
resultatstyrningens tjänst och en intern och horisontellt stödjande kritiker för
projektet. LUFF tjänar både principalen och agenten.
Hos den utvecklingsinriktade utvärderingen saknas dock kopplingen till en
övergripande principal och förutbestämda mål (kriterieproblemet). För Patton
(1994, s. 313) är på förhand satta mål inte lämpliga för interventioner för
social innovation i instabila och föränderliga miljöer. I den utvecklingsinriktade utvärderingen menar Patton istället, att ansvarsutkrävande ska förstås
som en intern fråga:
In contrast, for vision-and-values-driven social innovators the highest
form of accountability is internal. Are we walking the talk? Are we being
true to our vision? Are we dealing with reality? Are we connecting the
dots between here-and-now reality and our vision? And how do we
know? What are we observing that’s different, that’s emerging? These
become internalized questions, asked ferociously, continuously, because
they want to know. Those funding innovations join in the questioning
and need to understand that the seriousness of inquiry and resulting
learning constitutes accountability (Patton, 2010, s. 13).
Min tolkning är att ansvarsutkrävande dels blir en fråga om tillit, ”… on the
innovators’ deep sense of fundamental values and commitment to make a
difference” (Patton, 2010, s. 25), dels en fråga om att finansiärer ska delta i
ifrågasättandet av vad som utvecklas och vad som lärs i projektet. Inga fasta
mål finns, utan projektets personal – innovatörerna – gör justeringar baserade
på en dialog om vad som för tillfället är möjligt och önskvärt. (jmf. Patton,
1994, s. 313). Projektets inriktning är istället situationsbunden och bör
förändras utifrån vart verksamheten är på väg, och vilka medel som väljs för att
nå dit. Mål och inriktning blir en vägvisare i riktning mot intressenternas för
tillfället ”önskade” tillstånd.
Men om LUFF:s värdeteori med deskriptiva mål förstås i Pattons
perspektiv där mål är i förändring, hur kan ett projekt alls uppfylla sin
nerifrån-och-upp-roll och utkrävas ansvar? Ett sätt är att som i den externa
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nätverksstyrningen, inrikta sig på intressentkriterier. Även om mål är
situationsbundna och föränderliga, kan kontinuerligt återkopplad empiri vägas
mot intressenternas subjektiva upplevelser och målsättningar med projektet.
Ett annat sätt att uppfylla nerifrån-och-upp-rollen är att projektet bryter
ner mål och tillåts variera inom ramen för projektmålen och de mer långsiktiga
effekter som ska uppnås. En sådan tanke kräver dock att det görs en distinktion mellan att å ena sidan förändra projekt- och programmål som hittills
tagits för givna, och å andra sidan förändra delmål i arbetet mot projekt- och
programmål. Denna skillnad återfinns inte i antologin. Men genom att fokusera på delmål, hamnar fokus istället på genomförandet och målen i sig
behöver inte ifrågasättas. Det är en distinktion mellan politikens utformning
och genomförande som jag återkommer till i slutdiskussionen.
Detta sätt att förändra delmål inom ramen för projekt- och programmål är
min tolkning för att förstå en motsägelsefull skrivning. Då en av LUFF:s
centrala roller i min mening baseras på styrning mot på förhand bestämda och
politiskt satta mål, gör föränderliga mål att denna roll blir otydlig och svår att
utföra. Och då LUFF:s huvudsakliga värdeteori är just deskriptiva mål, bidrar
föränderliga mål till att urholka denna värdeteori.
Då Pattons utvecklingsinriktade utvärdering saknar LUFF:s värdeteori,
uppstår frågan om den förra ansatsen alls kan benämnas utvärdering. Utan
värdeteori är utvärdering inte utvärdering, då den minimaldefinition som togs
i kapitel två hade bedömningen som minsta gemensamma nämnare för all
utvärdering. Är då utvecklingsinriktad utvärdering snarare en form av
processtöd för innovations- och utvecklingsarbete, på samma sätt som följeforskningen praktiserades som processtöd hos de svenska aktörerna Vinnova
och Visanu? Svaret Patton själv ger är något förvånande och får den
utvecklingsinriktade utvärderingen att framstå som en professionaliseringsstrategi för utvärderingsskrået. Patton (1994, s. 316) menar å ena sidan att det
finns goda argument för att skilja utvärdering från ”other kinds of organizational mucking around”. Å andra sidan menar han, att det som förloras i
konceptuell tydlighet (vad är utvärdering?) vinns i marknadsandelar för
utvärderingsexpertisen genom att integrera utvecklingsstödjande aktiviteter i
utvärderingsbegreppet. Detta är intressant i relation till slutsatserna i kapitel
åtta, som pekade på att en legitimeringsstrategi har varit att involvera allierade
utanför utvärderingsfältet med mer processtödjande uppdrag. Strategin reducerar enligt Patton bedömningens oberoende, men kan ha stöttande fördelar
eftersom utvärderare kan mycket om hur framgångsrika verksamheter
fungerar.
Syftet är här inte att behandla olika samarbetande ansatsers relationer till
kriterieproblemet. Men då jag menar att kriterier inte har behandlats i
antologin utöver den målstyrande och horisontella uppgiften, har det varit
relevant att peka på problemen i detta. Här har visats på att LUFF via punkten
om föränderliga mål anknyter till den utvecklingsinriktade utvärderingen, där
mål är temporära, och situationsbundna mål fungerar vägledande snarare än
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ansvarsutkrävande. Det belyser problemen med den dubbla rollen där
utvärderaren ska undersöka mål och samtidigt vara öppen för dess förändring.
Intressant är vad LUFF skulle kunna vara om den inte var utformad för och
”fången” inom en begränsande styrningskontext. Utan krav på att undersöka
mål och extern utvärdering utifrån en mål- och resultatstyrningslogik, skulle
den mycket väl kunna vara en utvecklingsinriktad utvärdering. 20

9.2.4. Bilderna av LUFF

Två olika bilder av LUFF framträder beroende på vilken utgångspunkt den
studeras ifrån. Den ena bilden fås om LUFF studeras utifrån styrningskontexten, som i kapitel sju. Där var LUFF en kompensation för programmens
och projektens stela planeringslogik. Genom kontinuerlig återkoppling skulle
utvärdering involvera intressenter och skapa lärande och förbättrade
handlingsstrategier. Den andra bilden syns i detta kapitel, där utgångspunkten
tagits i utvärderingsforskningen. Här är LUFF snarare en begränsad variant av
samarbetsinriktade utvärderingsansatser. I fråga om kontinuerlig återkoppling
och lärande måste LUFF hantera problematiken med att gå utanför den
utvärderade verksamhetens begränsande ramar, om dubbellooplärande är en
ambition, och beakta frågan om inneboende makt- och intressekonflikter i
politiska organisationer. Vidare kan analysseminariet ses som en pragmatisk
dialog hämtad från aktionsforskningen, som berövats sina pluralistiska inslag
för att fokusera på att öka nyttan av den kunskap som skapas i riktning mot
projektens mål. Slutligen blottar formuleringen föränderliga mål LUFF:s
ambition att kunna ändra projektets riktning enligt den utvecklingsinriktade
utvärderingens modell. Det skapar oklarheter om hur utvärderaren ska förhålla
sig till sitt uppdrag.

9.3. Utvärderingsfrågan besvaras

Slutligen ska jag besvara utvärderingsfrågan, hur den i Sverige utformade
utvärderingsidén LUFF kan förstås i förhållande till andra utvärderingsidéer.
Svaret är att LUFF har flera kännetecken som kan relateras till bland annat
teorier om lärande organisationer, participatorisk aktionsforskning och utvecklingsinriktad utvärdering. LUFF ska via dessa kopplingar förstås som en
praktisk participatorisk utvärderingsansats inom de samarbetande ansatsernas
grupp. Som sådan är den till för primära användare som ges en djupt
deltagande roll, där kontrollen över utvärderingsprocessen delas mellan
utvärderare och praktiker. Intressentdeltagande är inte deltagardemokratiskt
20
Det ska noteras att det är en empirisk fråga utanför avhandlingen huruvida program- och projektmål
i praktiken kan förändras. Då kommissionen ska godkänna revideringar av programmen undviks
förändringar, då de kan ta lång tid att få igenom (IP 18). På projektnivå menar en intervjuad
utvärderingskunnig (IP 40) att projektmål kan förändras i dialog med ESF:s handläggare, om
förändringarna är motiverade.
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grundat, utan är tänkt att främja utvärderingens relevans, ägarskap, och
därmed användning. Mot bakgrund av att utvärderaren måste beakta maktoch intressekonflikter i offentlig sektor, att pluralistiska inslag saknas, samt att
en ambition är att kunna ändra projektets riktning samtidigt som den är
målstyrande, begränsas LUFF av sitt sammanhang: styrningskontexten.

9.4. Sammanfattning

I kapitel nio har utvärderingsfrågan behandlats, hur lärande utvärdering genom
följeforskning kan förstås i förhållande till andra utvärderingsansatser. LUFF
har analyserats som en samarbetande utvärderingsansats och visat på likheter
med flera andra ansatser som i stort kan benämnas praktiskt participatoriska,
vilkas funktion är att understödja en verksamhets beslutsfattande. Ansatsernas
logik är att involvering av primära intressenter kommer att främja
utvärderingens relevans, ägarskap, och därmed användning. Dess rötter finns i
forskning om kunskapsanvändning under utvärderingens process, och i
forskning om lärande organisationer. Inom denna grupp har tre av LUFF:s
centrala kännetecken utforskats och jämförts med andra liknande ansatser.
Kännetecknet kontinuerlig återkoppling och lärande kan knytas till PPEansatsernas huvudspår om användningsforskning och lärande organisationer.
Ett problem som påpekades med dessa ansatser, är svårigheter att åstadkomma
dubbellooplärande och negligerandet av makt och intressekonflikter i offentlig
verksamhet. Det andra kännetecknet var analysseminariet som karaktäriserades
som en handlingsinriktad dialog, som ska samla alla (primära) inblandade och
åstadkomma praktisk kunskap i form av implementerbara förbättringsåtgärder.
Analysseminariet har en utilitaristisk utgångspunkt och är en konsensusbetonad arena, vars fokus främst riktas mot problemlösning som ska se till att
projektet utvecklas i linje med projektets målsättningar.
Det tredje kännetecknet var föränderliga mål som beskrevs som LUFF:s
sätt att knyta an till en utvecklingsinriktad utvärdering, där mål är temporära,
situationsbundna och fungerar vägledande snarare än ansvarsutkrävande.
Kännetecknen blir belysande för LUFF:s roll i en svensk styrningskontext, då
LUFF i varje kännetecken blir begränsad i sina ambitioner jämfört med sina
jämförelseobjekt.
Utvärderingsfrågan besvarades slutligen och lyder i korthet att LUFF kan
förstås som en praktisk participatorisk utvärderingsansats inom de samarbetande utvärderingsansatsernas grupp.

187

188

10. AVSLUTANDE DISKUSSION
Vad har jag då visat beträffande utvärderingens utformning i en viss kontext
och vilka implikationer har mina resultat för forskningsfältet? I avhandlingens
avslutande kapitel återvänder jag till problemet om relationen mellan styrning
och utvärdering och utvärderingens utformning i stort. Avhandlingens syfte
har varit att analysera relationen mellan styrning och utvärdering genom att
beskriva och analysera EU:s utvärderingsidé ongoing evaluation och hur den
översätts till en svensk myndighetskontext. Tre frågeställningar har besvarats
som jag sammanfattar under ett första avsnitt. Därefter diskuteras
avhandlingens slutsatser och kunskapsbidrag. Först under temat utvärderingsidéer i tiden med fokus på styrnings- och utvärderingsfrågan, sedan under
problematisering genom översättning, med fokus på översättningsansatsens förklaringsvärde och metodologiska kunskapsbidrag. Slutligen diskuteras studiens
begränsningar, den fortsatta översättningen och forskningsfrågor som väckts.

10.1. Tre slutsatser

Avhandlingens tre frågeställningar benämndes styrningsfrågan, översättningsfrågan och utvärderingsfrågan. Styrningsfrågan var hur ongoing evaluation och
lärande utvärdering genom följeforskning har utformats efter styrning på EUrespektive svensk nivå. Den slutsats som drogs i kapitel sju var att styrning inte
fullt ut kan förklara utvärderingens utformning på vare sig EU-nivå eller
svensk nivå. Utformningen av EU:s ongoing evaluation var medlemsstatsdriven
och ses inte som om den helt tjänar kommissionens behov. Och utformningen
av LUFF ska tvärtom förstås utifrån ett förändringsresonemang där
utvärderingen kompenserar för styrningens inneboende svagheter.
Som komplement efterfrågades en aktörsförklaring genom översättningsfrågan som utforskades i kapitel åtta: hur översätts ongoing evaluation när den
förflyttas från en EU-kontext till en svensk myndighetskontext? Slutsatsen var
att det är de institutionella entreprenörerna Tillväxverket, ESF-rådet och
externa aktörer, som utifrån departementnivåns inramning och motsättningar
mellan styrningslogiker, utformar en utvärderingsidé med grund i egna
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forsknings- och utvärderingsnormer. Genom att rikta sig till såväl allierade
med liknande kunskapssyn som till ett bredare utvärderingsfält, mobiliseras
stöd för en LUFF-ram som utgör den svenska obligatoriska passerpunkten.
Passerpunktens stabilitet kan dock ifrågasättas, då LUFF-ramen representerar
flera olika synsätt på utvärdering och lärande.
Slutligen behandlades utvärderingsfrågan, hur lärande utvärdering genom
följeforskning kan förstås i förhållande till andra utvärderingsidéer. Slutsatsen är
att LUFF har flera kännetecken som kan relateras till bland annat teorier om
lärande organisationer, participatorisk aktionsforskning och utvecklingsinriktad utvärdering. LUFF kan via dessa kopplingar förstås som en praktisk
participatorisk utvärderingsansats inom gruppen samarbetande utvärderingsansatser. Som sådan är den till för primära användare som ges en deltagande
roll, där syftet är att kontrollen över utvärderingsprocessen delas mellan
utvärderare och praktiker. Intressentdeltagande är tänkt att främja
utvärderingens relevans, ägarskap, och därmed användning. Mot bakgrund av
att utvärderaren måste beakta makt- och intressekonflikter i offentlig sektor,
att pluralistiska inslag från liknande ansatser saknas, samt att en ambition är
att kunna ändra projektets riktning samtidigt som den är målstyrande, framstår det som om LUFF begränsas av sitt sammanhang: styrningskontexten.

10.2. Styrande utvärderingsidéer

Vad bidrar då resultaten med till förståelsen av hur utvärderingen utformas i
en viss kontext? Och mer precist till förståelsen för relationen mellan styrning
och utvärdering? I detta avsnitt diskuteras i huvudsak det empiriska kunskapsbidraget från styrningsfrågan och utvärderingsfrågan i fem avsnitt. Först (1)
diskuteras hur utvärderingsidéerna anknyter till mål- och resultatbaserad
styrning och utvärderingens objekt snarare än en övergripande styrningskontext. Sedan (2) diskuteras dialogambitioner i NPM-form och (3) den
dubbla organiseringen med dilemman för sociala verksamheter. Vidare (4)
diskuteras relationen mellan styrning och utvärdering på EU-nivå som en
balans mellan resultatlegitimitet och subsidiaritet och därefter (5) hur
utvärderingsidéerna inte är typiska exempel på granskningssamhället.

10.2.1. Målstyrande utvärderingsidéer och utvärderingens objekt

Ett första empiriskt resultat är att utvärderingens utformning i fallet ongoing
evaluation inte fullt ut kan förstås utifrån styrning. Relationen till styrning
menar jag däremot är en värdefull utgångspunkt som kan synliggöra
utvärderingens kopplingar till delar av styrningens nivåer och faser som därigenom ger oss förståelse för utvärderingens roll i politiken.
Denna poäng diskuteras med utgångspunkt i att målstyrningen har visat sig
ha en framskjuten plats i de båda utvärderingsidéerna. Trots att extern
nätverksstyrning är framträdande i båda styrningskontexter, där program och
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strategier utformas med brett deltagande på flera nivåer, är utvärderingsidéerna inriktade på problemlösning på vägen mot programmens och
projektens måluppfyllelse. Allt enligt tanken att problem identifieras, mål sätts
upp för problemlösning, insatser utformas för att nå målen och lösa
problemen, och där utvärdering har till uppgift att ge svar på om detta sker.
Utvärderingsidéernas släktskap med den moderna förbättringstanken genom
målstyrning, bekräftar således den utveckling som anfördes i inledningen och i
forskning om strukturfondsutvärdering, där utvärdering är integrerad i
styrningen mot mål (Batterbury, 2006). Utvärdering är i denna mer generella
utveckling ett sätt att förbättra och effektivisera moderna organisationer, där
utvärderaren har gått ”uppströms” i policyprocessen och ska vara med tidigt för
att kunna påverka genomförandet. Som påpekas i EU:s egen utvärderingsguide: från externt krävd utvärdering till en internt driven efterfrågan från
programarbetare och beslutsfattare själva (Evalsed, 2012, s. 12). Denna
utveckling är samtida men inte ny, utan uppstod i och med utvärderingens
spridning under 1980-talets New Public Management, där den gavs en
självklar roll (jmf. Nilsson, 1993).
Att utvärderingsidéerna framstår som målstyrande, trots den större
styrningskontextens drag av extern nätverksstyrning, väcker frågor om
utvärderingens förhållande till styrning.
En första fråga är om utvärderingsidéernas målbaserade värdeteori endast
ska knytas till mål- och resultatstyrningen. Mål finns ju också i den externa
nätverksstyrningen, som mobiliserande mål eller genom policy- och resursinramning. På denna punkt menar jag att målen som utvärderingskriterium har
varit enbart substantiella, som i mål- och resultatstyrningen. Det har inte
funnits en uttrycklig avsikt att, som i den externa nätverksstyrningen,
utvärdera deltagarnas bidrag till ett mål som kommit fram under nätverkets
gång, eller att bedöma mobiliserande måls kapacitet att mobilisera aktörer
(jmf. Hertting och Vedung, 2012).
Bland de substantiella mål som utvärderas finns dessutom horisontella
kriterier. De är intressanta som uttryck för tendensen om policyintegrering,
där vissa policymål anses vara så betydelsefulla, att de borde genomsyra all
verksamhet oberoende av innehåll. I LUFF-antologins avslutande kapitel
framförs tveksamheter då det finns en osäkerhet kring vad horisontella
kriterier innebär och har för prioritet. Enligt en programutvärdering av ESF
har kriterierna endast tagits i beaktande på projekt- och programnivå, och
sällan haft en strategisk roll i genomförandet av Socialfonden. Detta särskilt i
de fall där kriterierna inte direkt relaterar till projektens kärnverksamhet
(Ramböll Management, 2013, s. 10f). I avhandlingens termer uppfattar jag de
horisontella kriterierna som en blandning av externa kriterier för projektverksamheten (preskriptiva), samtidigt som de är legitimerade i beslutsprocessen som är fundament för projektet (deskriptiva). Denna blandning gör
kriterierna angelägna beroende på var man står i frågan om preskriptiva
kriterier. Om man liksom Shadish m.fl. (1991) menar att preskriptiva kriterier
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inte är ontologiskt sanna och därmed innebär ett ställningstagande, blir de
horisontella kriterierna en extern pålaga för den utvärderade verksamheten
som applicerar ”partiska” politiska måttstockar som miljö och jämställdhet.
Går man istället på Houses (1980) linje och ser utvärdering som politisk där
preskriptiva kriterier ska garantera ett visst mått av rättvisa för missgynnade
grupper, är horisontella kriterier ett sätt att integrera olika former av
demokratisk rättvisa i all utvärdering. Principiellt delar jag den senare utgångspunkten och tror att det finns anledning att utforska olika former av
horisontella kriterier som komplement till dominerande deskriptiva kriterier. I
ett sådant fall är det avgörande att som Mickwitz och Kivimaa (2007, s. 82)
skriver, skilja mellan ytlig och genuin policyintegrering där utvärdering måste
studera hur i detta fall horisontella kriterier är tänkta att påverka policyns mål
och processer.
Målen som utvärderas tolkar jag alltså också fortsättningsvis inom ramen
för mål- och resultatstyrningen. Då finns en annan fråga att ställa för att förstå
utvärderingsidéernas målstyrande fokus, i en styrkontext som till stora delar
har drag av extern nätverksstyrning. Nämligen huruvida utvärderingens objekt,
som program och projekt, är en mer relevant faktor för utvärderingens
utformning än styrning. Hansen (2005, s. 453) tar objektet som utgångspunkt.
Jag menar dock att objektet kan ses som en del av styrning, utifrån Hansens
resonemang om att en organisations uppgifter och omgivning (objekt eller
styrning) är utgångspunkter för strukturell design (utvärdering) (jmf.
kontingensteori, Mintzberg, 1983). Kopplingen till utvärderingens objekt blir
rimlig, eftersom utvärderingen på EU-nivå är nära kopplad till målstyrning av
socioekonomiska utvecklingsprogram. Och på svensk nivå har den varit
knuten till temporära samverkans- och utvecklingsprojekt som kräver målstyrning men också intressentinvolvering. Den ex anteutvärdering som sker
innan LUFF och ongoing evaluation är också den kopplad till programmens
genomförbarhet och logik. Att utgå från objektet utesluter således inte
styrning som faktor för utvärderingens utformning, då objektet är en del av
styrningen. Exempelvis är nätverk och partnerskap idealtypiska utvärderingsobjekt i extern nätverksstyrning, och varje intervention har på så vis en
underliggande styrningsidé (Hertting och Vedung, 2009, s. 20).
Diskussionen visar att man kan förstå utvärderingsidéerna både utifrån
objektet och utifrån styrning. Det verkar också vara så att kopplingen till
objektet är starkare än till en övergripande styrningskontext, vilket också
noterats i forskning om strukturfondsutvärdering (Gore och Wells, 2009).
Kopplingen till objektet stämmer vidare överens med den reflexiva modernitetens tanke om att utvärdering ska vara anpassad för en unik situation, här
projektet. Därmed sätts det enskilda utvärderingsobjektets egenskaper i fokus
vilket jag uppfattar premierar utvärderingsstrategier som programteori, som rekonstruerar verksamheters interna logik och externa utmaningar (t.ex. Chen
och Rossi, 1989; Rogers, 2008).
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Utvärderingens koppling till objektet är visserligen inte förvånande, då
utvärderingsidéerna redan i avhandlingens inledning betecknades som
utvärdering under projekt och program. Men utgångspunkten i styrning har
fortfarande en viktig poäng, då den blottlägger utvärderingens plats bland
styrningens nivåer och faser (jmf. Taylor och Balloch, 2005a). Eftersom
styrningen i avhandlingsfallets två kontexter bygger på intressentdeltagande i
formulering och implementering av politik, synliggörs att ongoing evalaution
och LUFF är avgränsade till politikens implementering, och mindre dess
formulering. En utvärdering som i större utsträckning var utformad för extern
nätverksstyrning kunde också vara knuten till politikens formulering. I extern
nätverksstyrning kunde detta ske genom olika former av intressentutvärderingar och samarbetande ansatser, antingen samtidigt som mål sätts,
som under näringsdepartementets dialogkonferenser där programmen diskuterades, eller genom att utvärderingen hade ett explicit uppdrag att kritiskt
granska och förändra redan satta mål i projekt och program. Huruvida detta är
eftersträvansvärt är en annan fråga. Det ger utvärderaren en mer inflytelserik
roll på politikens utformning som undergräver den representativa demokratin.
Å andra sidan skulle en sådan utformning svara mot nätverksstyrningens
deliberativt demokratiska antaganden och därmed bli demokratiskt legitim.
Diskussionen handlar till slut om frågan om utvärderingens plats i politiken. Styrningsperspektivet har i denna diskussion blottlagt utvärderingsidéernas
kopplingar till substantiella mål, utvärderingens objekt, styrningens genomförandefas och en reflexiv modernitet. Under nästa avsnitt vänder jag blicken
mot de element som tagits från den externa nätverksstyrningen. Elementen är,
som vi har sett, inte i form av intressentkriterier, men väl i form av dialog och
interaktivitet.

10.2.2. Dialogambitioner inom ramen för fredliga mål

Ett andra empiriskt resultat är förekomsten av dialogambitioner i båda
styrningskontexterna. På EU-nivå innebär partnerskapprincipen och
kommissionens begränsade styrmöjligheter att intressenter måste involveras
och konsulteras. Men det är framför allt i den svenska styrningskontexten där
kunskap om verksamheters insatser efterfrågades, liksom tvärsektoriell
kunskapsspridning och ökad återkoppling till intressenter i program och
utvecklingsinriktade samverkansprojekt. LUFF är relevant för denna uppgift,
vilket har beskrivits som en kompensation i den svenska styrningskontexten.
Den har en pragmatisk dialogsyn med fokus på att nyttiggöra kunskap som
grundas i de professionellas verklighet, för att projektet ska nå sina målsättningar, samtidigt som den ska kunna bli teoretiskt intressant och spridas
utanför projektet. Det är en utvärderingsform som öppnar upp för samtal och
påverkan i beslut och därmed gör utvärdering mindre hotfull för de som
utvärderas och som har beställt utvärderingen.
LUFF:s släktskap med aktionsforskning och kritiska utvärderingsansatser
med sociala och politiska förändringsambitioner osynliggörs dock i den
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svenska styrningskontexten. Utifrån Houses (1978) grundläggande uppdelning
representerar begrepp som lärande och dialog ursprungligen idéer från en
pluralistisk huvudinriktning (t.ex. TPE), där kunskap byggs från och för
verksamhetens berörda. LUFF har dock utformats med den utilitaristiska
utvärderingen i åtanke där samtliga tre styrningslogiker kan placeras. Lärande
och dialog sker främst för förbättring och effektivisering, och mindre för
kritisk granskning av de antaganden som styrningen grundas på.
Genom en sådan dialog är påverkan på politikens mål begränsad, eftersom
det är vägen till målen som behandlas snarare än de politiska målen i sig.
LUFF hanterar då efter Enderud (1976, s. 81) ett organisatoriskt problem, där
kompromisser och konflikter sker kring medel och genomförande och inte
kring politiska projekt- och programmål. Intressenter behöver på så sätt inte
strida kring mål och riskera att ”sälja ut”, om just deras mål eller praktik skulle
få ge vika i en kompromiss. Det råder istället politisk ”fred” (s. 98) kring de
projekt- och programmål som utformats inom ramen för program respektive
nationell strategi, inte minst till följd av att de fungerar som kontrakt i en måloch resultatstyrning. Ett annat sätt att beskriva situationen är att tala om att
OGE och LUFF tittar mindre på teorifel, där en verksamhets mål är felaktigt
utformade och inte leder till önskvärda effekter. De tittar främst på genomförandefel, där verksamhetens insatser misslyckas med att nå målen (jmf.
Weiss, 1998a, s. 128).
Detta resonemang står i motsättning till ambitioner i antologin om
dubbellooplärande, föränderliga mål och att lösa problem som bottnar i
programs och projekts underliggande antaganden, där syftet är att förändra
projektets och programmets inriktning. Förutom att det är en empirisk fråga
om projekt- och programmål i praktiken kan förändras, gjorde jag i kapitel nio
tolkningen att dessa ambitioner rörde delmål, som på vägen mot politikens mål
kan störas, ifrågasättas och omformuleras. Detta då utvärderingsidéernas
deskriptiva värdeteori premierar politiska satta mål. Utifrån diskussionen blir
utvärderingen inte ett tillfälle för ifrågasättande av politikens mål och inriktning, utan något som ska skapa konsensus kring den utstakade vägen. Det är
därför ett effektivitets- och samordningsproblem i genomförandefasen som
hanteras med hjälp av LUFF, och inte ett politiskt problem. Att öka farten på
upplagda spår snarare än att bryta nya spår för att ompröva och söka ny
kunskap.
För att återigen peka på styrningsperspektivets bidrag är det därför noterbart att dialog och intressentinvolvering i utvärdering främst aktualiseras när
politikens mål är satta. En utvärdering som gjorde anspråk på att vara mer
deliberativt demokratisk och motsvara en extern nätverksstyrning skulle få ta
sin utgångspunkt tidigare i styrningsprocessen eller kritiskt granska politiskt
styrande mål i relation till intressenters utgångspunkter. Detta kunde vara
relevant då välfärdspolitiska frågor enligt Pierre (2009) allt oftare diskuteras i
ett tillväxtpolitiskt perspektiv. En sådan utveckling förstärks rimligtvis genom
sammanhållningspolitiken. Det som EU benämner socialpolitik i socialfonden
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(social affairs), omfattar arbetsmarknadspolitik, regionalpolitik, yrkesutbildning och social sammanhållningspolitik i allmänhet, alltså i Sverige mer
allmänt regionalpolitik (jmf. Montin, 2010, s. 129ff). Sådana kopplingar blir
således inte granskade genom utvärdering.

10.2.3. En organisering med dilemman för sociala verksamheter

Resonemanget om dialogambitioner är intressant i förhållande till det sociala
arbetets kontext, där en evidensrörelse förordar att beslut om insatser ska
grundas på tillförlitlig kunskap om insatsernas verkan. Evidensrörelsens
utveckling i Sverige är delvis ett resultat av både en större utvärderingsvåg och
NPM där ett resultatorienterat socialt arbete eftersträvats (Bergmark och
Lundström, 2006). Där idealet är att väga samman kunskaper från forskning,
praktik och brukare, menar Bergmark m.fl. (2011, s. 17) att evidensbaserad
praktik har introducerats genom Socialstyrelsens toppstyrda riktlinjemodell,
där explicit kunskap om insatsers verkningsgrad genereras genom experimentell effektutvärdering. Evidensens underliggande förbättringstanke kan således
uppfattas som kontroll, där riktlinjer sprids och följs runt om i landet (jmf.
Lindgren, 2015, s. 274).
I förhållande till denna utveckling är LUFF en intressant kontrast.
Forrester (2012, s. 440) menar att det finns ett utvärderingsdilemma i socialt
arbete mellan å ena sidan närhet till praktiken, som ger förståelse för
kontexten, och å andra sidan strävan efter mer generell kunskap om effekter.
LUFF är en praktikbaserad utvärderingsform och hör till den förra. Där
experimentella utvärderingsdesigner är tänkta att kontrollera och därigenom
utesluta kontextens påverkan på en studerad intervention, tar LUFF sin
utgångspunkt i verksamhetens kontext. Genom dialog utifrån en kontinuerlig
återkoppling tydliggörs en fronesisk, praktisk, kunskap om hur man ska agera i
en viss lokal situation, givet särskilda förutsättningar vid en viss tidpunkt (jmf.
Schwandt, 2001, s. 229). Jag tolkar Petersén och Olsson (2014, s. 10) som att
det är en kunskapssyn som är anpassad till det sociala arbetets kontext, då
socialarbetares närhet till vilda problem kan belysa dess komplexitet och
relevans, och hjälpa utvärderaren att få tillgång till, och utvärdera
interventioner. Av detta följer att socialarbetare bör vara involverade och
engagerade i utvärderingen. För att undvika riktlinje- och manualföljande och
ta del av skilda former av kunskap kan socialarbetare involveras i en kollektiv
och kunskapsbaserad professionaliseringsprocess.
Om målet med utvärdering i socialt arbete utifrån den rådande diskussionen är att bidra till att socialt arbete ska vara kunskapsbaserat, och att
professionella ska motivera sin praktik, är frågan därför inte huruvida explicit
kunskap är tillgänglig för en viss insats. Frågan kan istället vara hur sådan
kunskap kan kompletteras med mer implicit erfarenhetsbaserad kunskap hos
professionella som görs explicit (jmf. Davidoff, Dixon-Woods, Leviton och
Michie, 2015). Det borde därför finnas fördelar med pragmatiska och
eklektiska utvärderingslösningar (jmf. Forrester, 2012, s. 452). I en sådan
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helhet kan LUFF i min mening erbjuda en process med syftet att synliggöra
och förändra praktikbaserad kunskap genom ”störande” återkoppling i dialog
mellan utvärderare och praktiker.
LUFF bör dock fortfarande ha svårt att tillgodose professionellas och
brukares synpunkter på verksamhetens utgångspunkter. Det kan belysas
utifrån resultatet att LUFF har en dubbel roll. Utvärderaren är både en extern
expert i riktning mot projektets mål, för programmet, och samtidigt internt
stödjande kritiker, för projektet, som också är dess uppdragsgivare. Följande
avsnitt är inte en uttömmande diskussion av utvärderarens roll, men ett sätt att
visa på dess komplexitet och i förlängningen konsekvenser för utvärdering i
socialt arbete. Två aspekter berörs.
För det första finns problemet att som utvärderare vara både intern och
extern, och därmed ha flera roller i en utvärderingsprocess. Utvärderaren ska
komma med konstruktiva råd tillsammans med deltagare ena stunden och
kontrollera att projektet utvecklas i riktning mot projektmålen i den andra.
Wikner (2011, s. 13f) är en av dem som diskuterat LUFF och menar att roller
som domare, rådgivare och coach hamnar i en uppenbar konflikt.
Utvärderaren är dessutom beställd av projektet och utvärderar därigenom sin
uppdragsgivare. Det skapar en beroendesituation där det kan vara svårt att
kritisera grundläggande utgångspunkter hos den som kan ge fortsatta uppdrag.
Wikner (2011, s. 14) menar också att då deltagare blir allt mer involverade i
LUFF, blir utvärderaren samtidigt allt mer involverad i funktioner som
traditionellt sett tillhör projektet. Projektledningen riskerar därmed att bli
passiv i projektstyrningen. Detta kan tänkas vara särskilt troligt I PPE-ansatser
där fokus är på enkellooplärande genom sofistikerad problemlösning i syfte att
förbättra verksamheters effektivitet. Där kan utvärderarens kunskapsövertag
förhindra involveringen av intressenter (Suárez-Herrera m.fl., 2009, s. 332).
Ett sätt att hantera problemet med flera och otydliga roller är, utifrån
antologins slutkapitel, att skapa nätverk av utvärderare där dilemman
behandlas för att stärka utvärderarens integritet för att fortsätta bedriva LUFF
inifrån. Andra lösningar är att professionalisera utvärderingsrollen och att
genomföra utvärderingen i utvärderingsteam där arbetet delas upp (Sjöberg
m.fl., 2009, s. 274ff). Andra har preciserat denna uppdelning av roller. En
strategi som lyfts fram hos den norska følgeforskningen (Olsen och Lindøe,
2004, s. 379), hos Wikner (2011) liksom hos en intervjuad utvärderingskunnig
(IP 40), är att dela upp utvärderingen i olika faser. I en formativ fas stöttas och
korrigeras verksamheten och i en summativ fas ges ett slutomdöme om samma
verksamhet i efterhand. I LUFF:s fall skulle utvärderaren vara aktiv i
planeringen av utvärderingen, i en formativ stöttande fas mot mål genom
analysseminarier, samt i en efterhandsbedömning.
Uppdelningen renodlar rollerna i en mer internt främjande och en externt
efterhandsbedömande fas. Det är dock ett tydliggörande snarare än en lösning,
och det kan fortfarande vara problematiskt att kombinera de båda formerna i
samma utvärdering. Ett problem är att utvärderaren i det summativa stadiet
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kommer att utvärdera sina egna råd som kan ha implementerats i och med den
formativa fasen. Det kan skapa legitimitetsproblem, där projektpersonal och
brukare kan tappa förtroende för utvärderaren i den summativ fasen, som fäller
en ”dom” över projektet som nyss stöttades. Material från den formativa fasen
kan användas och den summativa utvärderingen kan rikta sig till externa
aktörer. Det blir därför av stor vikt att alla inblandade är medvetna om att
utvärderingen skiftar fokus från förbättring till bedömning (Stufflebeam och
Shinkfield, 2007, s. 24). Detta borde vara särskilt påtagligt när utvärderaren i
den formativa fasen har för avsikt att involvera deltagare och skapa samarbete.
I princip borde det dock inte vara problematiskt att skifta mellan en
formativ och summativ fas, om det görs klart att också den summativa
bedömningen i någon mån ska vara främjande eller kunskapsutvecklande,
snarare än enbart kontrollerande. Att ha en formativ och summativ fas i
samma utvärdering kan alltså vara en väg att tydligöra roller. Dessutom ges
LUFF-definitionens punkt om att undersöka måluppfyllelse, en tydligare
plats. Distinktionen avviker dock från det utvecklingsinriktade idealet där ett
projekt istället ska utvecklas åt rätt håll genom kontinuerlig återkoppling, utan
tanke på ett summativt slutsteg.
Avslutningsvis uppfattar jag en ambition med LUFF-rollen som att vara en
del av verksamheten och komma åt praktikbaserad kunskap genom dialog och
deltagande för förbättrade handlingsstrategier, samtidigt som att ha distans
och legitimitet genom vetenskapliga metoder och styrning mot mål. Det
handlar därför om att hantera rollen snarare än att avgränsa den till antingen
extern observatör eller intern deltagare. Då är en väg att gå att tydliggöra roller
och faser, och inte bara göra den till en kompetens- och professionaliseringsfråga för utvärderaren.
Såhär långt har alltså kombinationen av intern och extern utvärdering
diskuterats. Den andra aspekten är att projektmål inte bara är relevanta för
verksamheten att förändra enligt egna önskemål, som i Pattons (2010)
utvecklingsinriktade utvärdering (horisontellt), utan till för att uppfylla
programmen (nerifrån-och-upp). På så sätt granskar utvärderaren sin
uppdragsgivare för principalens räkning. Som Albinsson och Arnesson (2010,
s. 283) skriver finns det en uppenbar konflikt mellan en störande roll i en
kreativ process och en styrande roll mot fastlagda mål.
Detta kan givetvis nyanseras genom att säga att projektutvärderingen är till
för projektet, beställs av projektet, och att utvärderingsrapporter inte främst är
till för myndigheter. Men i grunden handlar problemet om vems ärende
utvärderaren går. Intressekonflikter kan uppstå då utvärderaren ska bevara
legitimitet och relevans för såväl de politiskt satta målen, som verksamhetens
berörda. Dessa två nivåer har vanligtvis olika frågor som man vill få svar på
och granskade i utvärderingen. Utvärderaren kan ställas inför etiska dilemman
kring om diskussionen som förs under analysseminarier dokumenteras för en
principal, eller stannar i projektet för att förbättra verksamheten utifrån deras
erfarenheter. Enklare uttryckt, är deltagarna parter som avsett i den interaktiva
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forskningen, eller informanter i förhållande till målen? Det som till synes är
samma utvärderingsprocess kan i praktiken rikta sig till olika aktörer.
Denna aspekt kan kontrasteras mot utvärdering av sociala verksamheter
som tar mer utpräglat horisontella positioner. Dessa är Intressentutvärdering
(Karlsson, 2001), BIKVA (Krogstrup, 1997) och utvärderingsverkstäder
(Karlsson m.fl., 2008). Ansatserna tar utgångspunkt i relationen mellan den
professionella praktikern och brukaren. I både Intressentmodellen och BIKVA
tas brukares uppfattningar och erfarenheter som utgångspunkt för förbättringen av verksamheters utformning och mål. I ett första steg undersöks
brukares upplevelser av insatsen. I nästa steg tematiseras brukarnas uppfattningar och vad som kännetecknar en framgångsrik insats. Resultatet
presenteras för den professionelle praktikern (lärare, socialarbetare, etc.) som
kommenterar brukares upplevelser utifrån sin egen position. I ett tredje steg
tar förvaltningsledningen och politiker del av det växande empiriska materialet
och ger sin syn på saken. Kriterier utformas under vägen i en lärprocess där
intressenter konfronteras av andra intressenters uppfattningar om missförhållanden (jmf. Karlsson, 2001, s. 224; Krogstrup, 2006, s. 146ff).
I utvärderingsverkstäder stöttas och handleds socialarbetare i grupp som
interna utvärderare på sina respektive arbetsplatser (Karlsson m.fl., 2008). En
utgångspunkt är beaktandet av socialarbetarens handlingsutrymme för att
förstå professionellas möjligheter att påverka sin praktik (jmf. Lipsky, 2010).
Ett stort handlingsutrymme och den relation som den professionelle har med
brukaren, är problematiska från extern utvärderingssynpunkt, eftersom det är
svårt att få insyn i och belysa relationen och därmed den praktik som sker.
Lösningen är att bygga utvärderingskompetens hos socialarbetare själva, som
stärks individuellt och på egen hand gör intern utvärdering med tillgång till
denna kunskap. (jmf. Karlsson m.fl., 2008, s. 485f). Under återkommande
träffar utvecklas, genomförs och avrapporteras empiriska utvärderingsarbeten
med förankring i socialarbetarens egen praxis (Eriksson, Karlsson och Beijer,
2012, s. 7f).
Ansatserna tar sin utgångspunkt i relationen mellan socialarbetare och
brukare för att förbättra sociala verksamheter. Från dessa exempel är en
horisontell organisering med verksamheten en viktig utgångspunkt för att inte
underminera denna relation, om syftet med utvärderingen är att främja det
sociala arbetets praktik. Med det syftet är det tveksamt om LUFF och dess
kombination av en horisontell och nerifrån-och-upp-organisering är ett
lämpligt val av ansats. I linje med den tidigare diskussionen skulle det innebära
legitimitetsproblem hos praktik och brukare och en relation dem emellan som
inte skulle kunna belysas.
Sammanfattningsvis skapar LUFF:s roller dilemman som måste hanteras i
en praktisk utvärderingssituation. Den interna och externa rollen för två nivåer
gör att många frågor ska besvaras och flera aktörers legitimitet bevaras. Detta
blir än mer påtagligt då LUFF innehåller ytterligare roller som public debate i
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regionalfonden, där utvärderaren ges ett uppdrag utanför den utvärderade
verksamheten.

10.2.4. Mellan resultatlegitimitet och subsidiaritet

Ett annat empiriskt resultat är hur en av styrningens dimensioner,
legitimeringsgrunden, är framträdande på EU-nivå. Kommissionens behov av
resultatlegitimitet styr utvärderingens metodologiska utformning. Trots en
formell hållning om mixed methods är det den kvantitativa effektinriktade
utvärderingen som eftersträvas, vilket bekräftar tidigare forskning som
beskrivit hållningen som positivistisk (Armstrong och Wells, 2006; Hoerner
och Stephenson, 2012). Denna kunskap har dock visat sig vara svår att få
genom ongoing evaluation då medlemsstaterna får göra den utvärdering de vill.
Strävan efter legitimitet från lägre nivåer, som utifrån subsidiaritetsprincipen
ges fritt spelrum, sätter alltså käppar i hjulet för jakten på resultatlegitimitet.
Bristen på denna kunskap har kommissionen delvis kompenserat med en
strategisk policynivå och ökad uppföljning, i väntan på den ex postutvärdering
som genomförs ett antal år in i den följande programperioden. Kommissionen
har fått använda interaktion och övertalning för att få önskad utvärderingskunskap.
Kommissionens aggregerande och jämförande ambition anknyter till måloch resultatstyrningens logik, men också till begreppet utvärderingsstyrning
(Hansen, 2013). Den avser styrning som grundas i systematiska bedömningar
av organisationer, implementering, utfall och effekter inom offentlig politik.
Systemisk utvärderingsstyrning implementeras för ett helt fält av aktörer eller
stater och syftar till att bedöma och öka prestationer genom jämförelser som
manifesteras i indikatorsystem, benchmarking, ackreditering, certifiering och
evidensbaserad praktik. Den kan på EU-nivå exemplifieras med den öppna
samordningsmetoden (OMC, t.ex. Borrás och Jacobsson, 2004), där mål och
indikatorer nås av medlemsstater i valfri utsträckning. Inga sanktioner finns,
utan jämförandet i sig antas ge incitament för ”gott uppförande”. Denna tanke
menar jag är svår att applicera på sammanhållningspolitiken. Jag förstår den
liksom Stame (2008) som en mer konventionell form av utvärderingsstyrning,
där utvärderingskriterier knyts till enskilda program som implementeras i en
hierarki av principaler och agenter (jmf. Hansen, 2013, s. 50). Så även om
styrningen på EU-nivå antagit element från extern nätverksstyrning så skiljer
den sig från nyare styrtendenser. En förklaring kan vara att strukturfonderna
hanterar så pass stora resurser att en skarpare styrning behövs än den
självreglerande horisontella tanke som OMC representerar. OMC avser
istället mjukare styrning i kontroversiella politikområden som socialpolitik där
medlemsstater har velat behålla sin suveränitet eftersom välfärdssystemen
bygger på olika utgångspunkter.
På svensk nivå är strukturfondsmedlen relativt små och jakten på resultatlegitimitet är inte lika framträdande. Den kommer dock till ett intressant
uttryck i följeforskarens uppdrag om public debate. Utvärderaren ska där sprida
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utvärderingskunskap på en offentlig arena och därmed skapa debatt och
intresse för strukturfonderna, vilket jag uppfattar som ett sätt att skapa
legitimitet genom transparens men också genom deltagande och dialog hos
mottagare. Det är en fråga om utvärderingens påverkan och spridning som har
fått förnyat intresse på senare år. Litteraturen om utvärderingars inflytande
beskrivs som ett svar på användningslitteraturens oförmåga att beakta
utvärderingars effekter på intrapersonell, interpersonell och samhällelig nivå
som ett led mot social förändring (Henry och Mark, 2003, s. 294f; Herbert,
2014; Kirkhart, 2000). Att tala om inflytande skiftar fokus från ett avgränsat
användningssammanhang till utvärderingens inflytande på system och
samhälle i längre tidsperspektiv. Jag uppfattar därför begreppet som mer av en
fråga om spridning och påverkan än en interaktiv dialog och kunskapsbildningsprocess.
En mer träffande parallell till public debate kan därför vara utvärdering på
en offentlig arena (Dahler-Larsen och Breul, 2008). Utvärdering blir alltmer
tillgänglig för allmänheten genom spridningsteknologi, fler intressenter,
juridiska krav på insyn och verksamheters strävan efter transparens. Idén om
public debate skulle här kunna representera en rörelse från en utvärdering som
genomförs och återkopplas på en avgränsad arena mellan ett visst antal intressenter i ett projekt eller nätverk med en offentlig rapport eventuellt uppmärksammad i media. Utvärdering på en offentlig arena riktar sig istället också till
offentligheten, konsumenter, media och beslutsfattare i helt andra politikområden, och återkopplar resultat via nya kanaler. Som sådan stödjer den inte
bara lärande och kontroll, utan fungerar som upplysning, nyheter, deliberation,
konsumentinformation och forskning beroende på mottagare (s. 7ff).
Public debate som utvärdering på en offentlig arena, är en intressant väg för
att skapa legitimitet i både formulering och genomförande av politik. Det är
inte minst relevant för EU-nivån. Om kommissionen i praktiken ska uppfylla
talet om mixed methods, krävs nya sätt att visa på effektivitet och jämförbarhet
(jmf. Hoerner och Stephenson, 2012, s. 714). En viktig fråga är dock huruvida
utvärdering på en offentlig arena går in i dialog med intressenter på arenan
eller snarare grundar sig i en mål- och resultatstyrd syn på ansvarsutkrävande
där verksamheters resultat ska spridas och jämföras i syfte att uppvisa transparens och främja konkurrens mellan verksamheter. I den senare versionen
uppfattar jag att utvärdering på en offentlig arena främst blir ett medel för
jämförelser och rankingar i ett ökat granskningssamhälle som i sin tur kan leda
till bristande tillit och syndabockstänkande (jmf. Hanberger, 2009, s. 18f). En
utvärdering på en offentlig arena som ligger i linje med en extern nätverksstyrning skulle involvera medborgare mer aktivt i dialog, antingen direkt eller
genom intresseorganisationer.
En andra viktig fråga är vem som ska föra ut utvärderingen på den
offentliga arenan. I socialfonden där inte public debate förekommer, uppfattar
jag att en liknande ambition har implementerats genom separata temagrupper
som ska sammanställa, sprida och skapa debatt kring utvärderingsresultat. I
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regionalfonden åläggs dock public debate utvärderaren som gör att LUFF
förutom den horisontella och nerifrån-och-upp-organisering får en tredje
uppgift. Är utvärderingen nu också diagonal eftersom den kan riktas till
beslutsfattare i andra politikområden? Är utvärderingen inte bara främjande
utan också ansvarsutkrävande i ett deliberativt demokratiskt perspektiv, i
kommunikation med folket? Och finns det vid sidan av dikotomin internextern också en offentlig roll för utvärderaren? Och hur kan utvärderaren
hantera denna roll mellan internt stödjande, externt granskande och offentligt
upplysande?
Utvärderingsuppgiften public debate har varit svår att fånga in med avhandlingens utvärderingsbegrepp. Och eftersom konceptet i min mening inte var
tydligt utvecklat i den svenska passerpunkten 2009 har dessa frågor inte
fördjupats i avhandlingen. Utifrån min diskussion uppfattar jag dock att en
offentlig roll för utvärderingen måste hantera båda dessa frågor.
Här kunde inspiration fås från ett nyfunnet intresse för demokratisk
utvärdering på EU-nivå (EES, 2013). Intresset är förknippat med EU:s demokratiska underskott där författare diskuterar hur representativ, deliberativ och
deltagardemokratisk utvärdering kan utgöra nya sätt att kommunicera
framgång eller utkräva ansvar på (Befani och Horelli, 2013; Stern, 2013). Ett
inlägg med relevans för public debate och LUFF är det där Saunders (2013)
ifrågasätter och utökar ett traditionellt ansvarsutkrävande utvärderingssyfte,
som vanligtvis förknippas med kontroll av utfall och effekter. En annan väg är
enligt Saunders att utöka ansvarsutkrävande till vad jag tolkar som trovärdiga
beskrivningar och värderingar av komplexa policymiljöer och interventioner.
Det ligger nära en lärandetanke där beskrivningen av vad en verksamhet har
åstadkommit och tagit till sig utgör nytta (vi har lärt oss) såväl som ansvarsutkrävande till högre ort och på en offentlig arena (vad har ni lärt er?).
I förhållande till avhandlingsfallet måste man givetvis ställa sig frågan om
det är möjligt att utveckla denna form av ansvarsutkrävande då förväntningarna på utvärdering ofta är de rakt motsatta. I Sverige uttrycker intervjupersoner på departementsnivå att LUFF:s ambitioner inte förändrar förväntningarna på att utvärdering ska leverera ”hårda” data om säkra effekter. Det är
dock en diskussion värd att följa eftersom den bidrar med idéer om hur
utvärdering kan bli mer samhällsrelevant genom att ta plats på en offentlig
arena.

10.2.5. Inte det typiska granskningssamhället

Ett femte empiriskt resultat rör en mer generell nivå inom utvärderings- och
styrningsforskning. Precis som styrningen på EU-nivå inte är ett tydligt
exempel på systemisk utvärderingsstyrning, är inte avhandlingsfallet ett tydligt
exempel på det typiska granskningssamhället. Begreppet granskningssamhälle
innehåller förvisso alla möjliga sorters granskande aktiviteter, däribland
utvärdering, och har i vardagstal kommit att bli betecknande för den ökade
granskningsaktiviteten i arbets- och vardagsliv. Som stor utvärderingsfinansiär
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bidrar strukturfonderna dessutom till att sprida utvärderingstänkande i
medlemsstaterna. Men det jag uppfattar som framträdande i litteratur om
granskningssamhället (t.ex. Dahler-Larsen, 2012b; Lindgren, 2006, 2015;
Power, 1999) är det som varit relativt frånvarande i LUFF – regelstyrningen.
Den uttrycker sig i kvalitetssäkring och deskriptiva indikator- och uppföljningssystem, eller för att citera Dahler-Larsen (2012b), självgående
utvärderingsmaskiner.
Ett resultat är att all utvärdering inte verkar gå i riktning mot denna regelstyrande innebörd av granskningssamhället. Istället är det utifrån den reflexiva
modernitetens epok, som framför allt lärande utvärdering genom följeforskning
kan förstås. LUFF ger flera svar på problem som uppstår då förväntningar på
utvärdering fortfarande är förknippade med den moderna utvärderingens idé
(jmf. Dahler-Larsen, 2012b, s. 152ff). Det finns en utvärderingströtthet som
följt på den allt högre utvärderingsaktiviteten, och utvärderingar upplevs inte
användas eller komma till nytta i tillräcklig utsträckning. LUFF bjuder här in
primära intressenter för att utforma handlingsstrategier genom individuellt
och organisatoriskt lärande och möta omvärldens utmaningar. En anledning
till denna inriktning är att utvärderingens objekt har varit socioekonomiska
utvecklingsprogram och utvecklingsprojekt. Här beskrivs kontingensen som
särskilt stor, och komplexitet och metodologiska effektproblem gör det svårt
att dra säkra slutsatser om utvärderingsobjektet, även om de efterfrågas. I detta
perspektiv blir nyttan av både ongoing evaluations och lärande utvärdering
genom följeforsknings begriplig. Att ha en ongoing, följande och lärande
utvärderare med sig på sin osäkra resa framstår som attraktivt. Både för att få
synpunkter som kan förbättra pågående verksamhet, men också för att
neutralisera eventuell kommande kritik, då utvärderingen redan har sagt sitt.
Samtidigt finns det problem i den reflexiva moderniteten som LUFF och
ongoing evaluation inte ensamt kan lösa utan snarare bidrar till. Exempelvis är
LUFF oförutsägbar då den ska anpassas efter programmets och projektets
situation, vilket är svårt att kombinera med en aggregerande och jämförande
ambition på högre nivå. Vidare skapar en kontinuerlig återkoppling stora
mängder data vilket kräver resurser i den utvärderade eller mottagande
verksamheten för att ta till sig och använda. Utvärdering i den reflexiva
moderniteten sägs också sakna en samhällstanke. Fler involverade intressenter
representerar enligt Dahler-Larsen (2012b, s. 156ff) pluralism och olika röster
snarare än ett representativt samhälle. Utvärdering måste därför, som hos
LUFF, visa på något som legitimerar den gentemot samhället. Denna utmaning har delvis besvarats genom ambitionen att kommunicera och publicera
resultat genom public debate. Men framför allt genom tanken att granskningen
genom LUFF måste kompletteras och samspela med mer förutsägbara,
legitima och traditionellt ansvarsutkrävande granskningsmetoder som uppföljning och revision.
Detta är centralt för LUFF:s legitimitet. Där uppföljning och annan
granskning tar hand om kontrollen, uppfattar jag att den främjande LUFF tar
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hand om lärandet och stödjandet. Det har gjort att regelstyrningen har
försvunnit i diskussionen om relationen mellan styrning och utvärdering.
Uppföljning räknas visserligen in i utvärderingsbegreppet rent definitionsmässigt, och utvärderare, framför allt på programnivå, kan använda sig av
uppföljning som underlag för att se hur verksamheten ligger till i förhållande
till målen. Men uppföljningen är ändå organisatoriskt separerad från
utvärderingsidéerna och hanteras av andra aktörer (SCB och ESV). Utan en
sådan parallell uppföljning skulle programperiodens granskning vara ”skakig”
enligt en intervjuperson på ESF-rådet.
För att återknyta till diskussionen om dialogens roll blir denna separering
en förklaring till att LUFF ägnar sig åt vägen mot målen. Att andra
granskningsformer får en kontrollerande funktion uppmärksammas i en studie
av kommuners granskning, som beskriver främst revision och media som
dominerande granskare, medan utvärderare inte beskrevs som framträdande
(Hanberger, Khakee, Nygren och Segerholm, 2005). Det ligger också i linje
med liknande ansatsers ambitioner. Analysen i kapitel åtta visade att de
institutionella entreprenörerna knöt till sig skribenter som förde fram processnära ansatser som inte alltid hade utvärderingsinslag. Där kontroll och
ansvarsutkrävande lämnas över till andra granskningsformer har LUFF på så
sätt fått fler processtödjande uppgifter.
Pattons (1994, s. 316) argument för ett närmande mellan utvärdering och
organisationsstödjande aktiviteter, var att utvärderare vet mycket om effektiva
verksamheter och därför blir viktiga parter i verksamheters utformning. Även
om långt ifrån alla delar denna syn på utvärderarens roll, uppfattar jag från
egen erfarenhet att den kan vara ett uttryck för en mer allmän hållning från
utvärderare som vill distansera sig från enbart kontrollerande uppgifter och
istället visa på vad utvärdering konstruktivt kan bidra med i samhället. I en
sådan ambition är det dock viktigt att fråga sig vari det kritiskt granskande och
bedömmande momentet består för att inte hamna i en enbart stödjande och
användningsinriktad roll för beslutsfattare. Det är enligt Picciotto (2015, s.
158) den mest inflytelserika formen av utvärdering idag. Att stå så nära
uppdragsgivaren och användarna som möjligt blir ett sätt att skapa instrumentellt användbar utvärdering, men hotar utvärderingens integritet. Ytterst tjänar
denna utvärdering den som har resurserna, definierar värden och normer och
tillhandahåller information för utvärderingen. Måttet på utvärderingens framgång blir kundnöjdhet.
Separeringen mellan kontroll och lärande är avslutningsvis mer än en
arbetsdelningsfråga granskningspraktiker emellan. I generella ordalag kan
utvärdering använda sig av flera metodologier där uppföljningen är kvantitativt
inriktad. Där utvärderingen kan förklara orsaksförhållanden ger uppföljningen
beskrivningar. Och där båda praktikerna ställer upp normativa kriterier för
bedömning, kan utvärderingens bedömning kontextualiseras (Krogstrup, 2006,
s. 182f). Vidare har kriterier i regelstyrningen en tendens att utformas av
tjänstemän och privata utförare snarare än genom dialogprocesser med politi-
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ker och intressenter (Krogstrup, 2006, s. 187). Att kontroll överlåts till
uppföljning innebär på så sätt att den kritiska granskningen riskerar att bestå i
en sammanhangslös, kvantitativ beskrivning av en verksamhets prestation med
oklar koppling till politikens mål. Då uppföljningen kan fungera som rådata
utifrån ongoing evaluations ursprungstanke, blir det särskilt viktigt att utvärderingen problematiserar, kontextualiserar och kompletterar uppföljningen.

10.2.6. Utvärdering inom ramen för fredade mål

Vad kan då sammanfattningsvis sägas om relationen mellan styrning och
utvärdering och utvärderingsansatsen LUFF? De studerade utvärderingsidéerna är på olika sätt målstyrande och i hög grad kopplade till utvärderingens
objekt. På projektnivå blir utvärderingen därmed anpassad efter den enskilda
situationen och mindre användbar för överliggande nivåer som vill sammanställa och jämföra utvärderingsresultat. Idéernas skapare har istället anammat
en dialog inom utstakade gränser, särskilt i Sverige där den kompenserar för
mål- och resultatstyrningens begränsningar. I denna mening kan utvärdering
bättre främja verksamheter genom att bemöta och hantera den reflexiva
modernitetens osäkerhet. Denna uppgift förändrar dock utvärderingens roll.
Utvärderaren är nu en följsam kritisk vän på resan mot principalens fredade
mål. Fokus på genomförandet ger utvärderaren alltfler organisationsstödjande
uppgifter. Det är inte till denna utvärdering man går om man vill granska en
verksamhets utformning kritiskt. Istället måste styrsystemet ta hjälp av andra
granskningspraktiker och kommunikationsmedel som public debate för att göra
utvärderingen legitim. Där utvärdering är stödjande och kunskapsspridande,
sköter andra den kritiska granskningen.

10.3. Problematisering genom översättning

En viktig aspekt av styrningsfrågans slutsats är att den svenska relationen
mellan styrning och utvärdering har benämnts som en kompenserande utformning. Detta förändringsresonemang som hämtats från Hansen (2003),
diskuteras av Hertting och Vedung (2009, s. 82) som en sorts ”revolution
genom utvärdering”, eftersom utvärderaren för in element från en annan
styrningslogik och skakar om den förhärskande styrningen. Förändringsresonemanget är ett resultat som understryker översättningens relevans för att
nyansera och problematisera relationen mellan styrning och utvärdering. Även
om kompenseringen också är en anpassning till styrning, utgör den ett
motsatsförhållande som ställer frågan om varför utvärdering inte helt matchar
sin styrning. Detta tyder på ett nationellt handlingsutrymme, som i avhandlingen har benämnts som ett institutionellt entreprenörskap. Under slutdiskussionens andra huvudavsnitt behandlas resultat från översättningsfrågan.
Först diskuteras (1) översättningens förklaringsvärde, sedan (2) översättningens metodologiska bidrag.
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10.3.1. Översättningens förklaringsvärde

I detta avsnitt beskrivs och diskuteras fem resultat som i fallet ongoing
evaluation har varit betydelsefulla för LUFF:s utformning.
1. Utvärderingsfältets gränser är oklara och svaga
Tre teoretiska utgångspunkter har bidragit till förståelsen av utvärderingsbegreppets heterogenitet. För det första har det setts som ett omtvistat och
betydelsefullt begrepp som aktörer har olika uppfattningar om (Gallie, 1955).
För det andra gör utvärdering som transdisciplin det begripligt att synen på
utvärdering varierar mellan aktörer från olika akademiska discipliner (Scriven,
2003). För det tredje gör utvärderingsfältet som ett fält under utveckling
(Fligstein, 1997) att ingen ensamt dominerande eller professionaliserad
utvärderingspraktik finns. Utgångspunkterna 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. För
utvärderingens utformning innebär det att fältet i detta fall verkar vara relativt
öppet för nya begrepp och aktörer. Som symbol för effektivitet och modernitet
tilldrar sig nylanserade utvärderingsansatser visserligen alltid intresse, men
empirin har inte visat på offentligt högljudda ”institutionella försvarare” på
utvärderingsfältet. Detta kan ha naturliga metodologiska orsaker som att
kritiska personer inte intervjuats, vilket diskuteras under studiens begränsningar nedan. Fältets svaga och oklara gränser ställer samtidigt frågan om det
är meningsfullt att tala om ett utvärderingsfält. Ett fält under utveckling
implicerar 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 enbart transdisciplin är en mer träffande
beskrivning. 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 avhandlingen har utvärderingsterminologi också 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 följeforskning för-
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medlade en kunskapsbildande ambition riktad till högskolor och universitet
där utvärdering kunde blir forskning. 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. Följeforskningen upprörde icke-forskare, och forskare trodde att
strukturfonderna nu skulle finansiera forskning, när det i själva verket
handlade om utvärdering. Den ständigt återkommande diskussionen om följeforskning kunde bli ett hinder för att föra ut budskapet. Termen var dock en
viktig pusselbit i LUFF:s framväxt där institutionella entreprenörer 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
utvärderingspraktik i styrningskontexten. Först där framför allt Tillväxtverket
utnyttjade uppkomna motsättningar mellan styrningslogiker i och med
”följeforskning”, och argumenterade genom degraderande lösningsinramningar. Sedan i fråga om legitimeringsstrategier för den andra passerpunkten: att
formellt kooptera andra utvärderingsforskare, att involvera allierade och att
övertala genom en attraktiv LUFF-ram. Sammantaget skapades en sorts
”kognitiv allians” utifrån lärandebegreppet i den svenska passerpunkten.
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
ongoing evaluations 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, oprecis och delvis motsägelsefull utvärderingsidé vilket krävt analytiska
avgränsningar och förenklingar. Den har ambitiöst föreslagit lösningar på
utvärderingsproblem men samtidigt landat i nya dilemman kring organiseringfrågan och kontextuella utmaningar för lärande organisationer. Jag har
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dessutom ovan påtalat den ytterst målstyrande ambitionen som i min tolkning
gör att förändring och lärande främst sker inom fredade mål. LUFF som
antologi har samtidigt 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. Och begreppet har utvecklats vidare genom nya
skrifter under programperioden. Å andra sidan är det ett sätt att ta udden av
kritik mot en oprecis utvärderingsinriktning 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. Ongoing evaluation
hamnade därmed i en nationell kontext där idéer om utvärdering och
processtöd från arbetslivsforskning, interaktiv forskning och aktionsforskning
fanns närvarande sedan tidigare programperioder. Dessa nationella kännetecken har utgjort en bidragande förklaring till utvärderingens utformning i
den svenska kontexten. Detta särskilt då både ongoing evaluation 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. Under nästa rubrik diskuteras översättningens
metodologiska bidrag.

10.3.2. Metodologiskt bidrag

Avhandlingens har velat ge ett metodologiskt bidrag om hur översättningsprocesser kan studeras i politik och förvaltning och mer specifikt hur översättning av utvärdering kan studeras.
Den analysmodell som översättningsprocessen studeras med delar den
skandinaviska översättningslitteraturens fokus på en begränsande institutionell
kontext, men skiljer sig i analysnivå då den inte behandlar praktiken
(Czarniawska och Sevón, 1996). Fler likheter finns med andra översättningsmodeller som istället för praktiken studerar text och tal i styrningens tidigare
faser. Det rör sig dock fortfarande om en studerad omtolkningspraktik.
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Boxenbaums (2006) modell ligger närmast och 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. Men till följd av den
abduktiva ansatsen har modellen växt fram utifrån fallet och empirin. Ett
särdrag är därför att jag utnyttjar passerpunkter som gör att analysen kan
koncentreras 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 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.
Vidare har ett exempel getts på hur översättning av utvärdering kan
studeras. Utgångspunkten var att hitta bärande principer i utvärdering som
möjliggjorde jämförelser mellan kontexter och inom ett utvärderingsfält. Dels i
fråga om abstraktionsgrad (ansatser, modeller, perspektiv), dels ifråga om
ansatsens komponenter. Här fanns många alternativ i utvärderingslitteraturen
(dimensioner, frågor, problem). Att komma fram till en avgränsning visade sig
vara en utmaning då varje hanterbar begreppsapparat utelämnade aspekter av
den breda utvärderingsidén. De centrala utvärderingsproblemen syfte,
organisering och kriterium blev ett sätt att fånga grundläggande problem inom
all utvärdering samtidigt som de var relevanta för relationen mellan styrning
och utvärdering. Dimensioner som ontologi och epistemologi skulle här ha
kunnat positionera utvärderingsidéerna tydligare utifrån antologins
diskussioner om kausalitet, effekter och kunskapssyn. Denna blinda fläck har
gjorts delvis synlig genom den övergripande uppdelningen utilitarism/
pluralism. En slutsats kring hur översättning av utvärdering ska studeras är att
utvärderingsbegreppet måste sönderdelas utifrån både forskningsproblemet
och utvärderingsidéns bredd.
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10.4. Studiens begränsningar

En fallstudie av relationen mellan styrning och utvärdering i en stor kontext
som EU:s sammanhållningspolitik blir på flera sätt övergripande. Fokus har
varit på en idé som har gällt för två strukturfonder, men som varit inriktade på
olika politikområden. Då det är idén som har följts, och då samverkan kring
utvärdering betonats mellan direktorat på EU-nivå, och mellan myndigheter
på svensk nivå, har fondernas särart tonats ner. Exempelvis har en utförligare
beskrivning av fondernas lärandesystem fått stå tillbaka för den utvärdering
som sker inom projekt och program. Det har tonat ner LUFF:s mer systemövergripande ambitioner som att involvera högskolor och universitet och att
bli en lärande organisation, vilket dock inbegriper fler aktörer både före och
efter projektens genomförande. Sidospår som följeforskning, interaktiv
forskning och arbetslivsforskning har också dykt upp längs idéns resväg som
har blivit bakgrundsfaktorer, men som inte fått ta överhanden. Detsamma
gäller antologin om lärande utvärdering genom följeforskning. De många
perspektiven på LUFF har främst kunnat konstateras, inte analyseras. Ytterst
handlar det om att jag genom fallet ongoing evalaution har velat analysera en
mer generell teoretisk problematik mellan styrning och utvärdering. Detaljrikedom och komplexitet har därför fått balanseras mot krav på struktur och
förenkling.
Användningen av idealtypiska styrningslogiker för två skilda kontexter har
förenklat en komparativ analys, samtidigt som de har varit trubbiga och krävt
andra styrningstermer på respektive nivå. De har dessutom inte varit helt
ömsesidigt uteslutande då den externa nätverksstyrningens styrroller överlappar både regel- och mål- och resultatstyrning. Det har exempelvis varit
svårt att skilja mellan policy- och resursinramning och mål- och resultatstyrning. En annan uppsättning idealtyper för samma ändamål skulle endast
kunna fokusera på den externa nätverksstyrningens olika former, åtminstone
om den behandlade EU:s sammanhållningspolitik.
En aspekt av detta som diskuterats ovan är förhållandet mellan substantiella mål och extern nätverksstyrning som fått större uppmärksamhet. Å ena
sidan kunde en mer utvecklad begreppsapparat kring deskriptiva mål ha nyanserat analysen. Å andra sidan var beskrivningar av mål allmänt hållna i empirin, och frågan är därför vilka intressanta analytiska resultat som skulle fåtts.
Genom översättningsansatsen har aktörers argumentation och idépåverkan
belysts. Något som däremot inte framkommit i så stor utsträckning är konflikter och motsättningar mellan aktörer under översättningen. Översättningen
har fram till den andra passerpunkten 2009, inte varit föremål för någon större
publik kontrovers som kan spåras i akademiska tidskrifter eller dagspress. I den
mån det finns spår av tvister i empirin handlar det snarare om att aktörer har
varierande tolkningar av utvärderingsidén som kan förknippas med skilda
institutionella styrningslogiker. Översättare har utmanat ansiktslösa dominerande logiker genom att anföra sin egen idé. Intervjuer har genom
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nätverksurval riktats mot dem som påverkat idén, och därför inte nått de som
kanske kunnat påverka, men avstått eller förhindrats. Att studera en översättningsprocess i backspegeln gör dessutom en medveten såväl som omedveten efterhandsrationalisering sannolik. Aktörer har suttit med ”facit i hand”
och kunnat lyfta fram hur man tänkte utifrån hur det blev. Detta är särskilt
problematiskt i förhållande till teorin om institutionellt entreprenörskap som
har en tendens att dels överbetona individen, dels skriva ”vinnarens historia”.
Det kan ha förstärkt bilden av en relativt smärtfri översättning utan konflikter,
och en översättning som låg i linje med vad som faktiskt eftersträvades från
departementshåll. En princip i översättningsmetodologin som om möjligt
skulle ha följts är att studera utvärderingsidén i praktiken medan den skapas,
exempelvis genom observationer (Latour, 1987, s. 258). Genom att delta på
övervakningskommittéers möten skulle större kunskap kunna ha fåtts om
meningsskiljaktigheter som ibland har implicerats i intervjusvar. De obligatoriska passerpunkterna på EU- och svensk nivå var dock redan utformade vid
forskningsprocessens inledning 2010, med konsekvensen att eventuella
kontroverser och förhandlingar kring idén har varit svåra att studera.

10.5. Fortsatt översättning, fortsatt forskning

I och med att analysen stannar i den svenska passerpunkten lämnas frågan om
utvärderingidéns fortsatta resa obesvarad. I avhandlingens sista avsnitt beskrivs
denna resa och jag belyser både fallspecifika och mer generella forskningsproblem.
Översättningsprocessen har fortsatt både kronologiskt och mellan nivåer.
Idéns fortsatta resa mot utvärderingspraktiken har skett via nivåer. Antologin
kom att användas på uppdragsutbildningar på sammanlagt sju högskolor och
universitet 2008-2013. Den ”stafettpinneidé” som universitetscentret påbörjade, verkar ha lyckats. Mer än 200 kursdeltagare, främst professionella
utvärderare, har satt sig in i LUFF, som de sedan praktiserar i strukturfondsprojekt och program (Nordesjö, 2011). En fråga är hur mobiliseringen av lärosäten sett ut, och vilka lärosäten det är som har tagit sig an att ge kurser i
lärande utvärdering och följeforskning. Frågan är också vad som kommer att
hända när LUFF implementeras i praktiken, och möter tusentals lokala
kontexter runt om i landet. Med tanke på att idén dessutom är bred, borde det
finnas många olika utvärderingspraktiker, vilket också har visats i strukturfondsinterna rapporter (Eriksson och Jönsson, 2010; Sävenstrand, 2011;
Sävenstrand m.fl., 2013; Temagruppen Unga i arbetslivet, 2012). Författare
som redan nämnt har också lyft fram dilemman om utvärderarens roll mellan
närhet och distans (Albinsson och Arnesson, 2010) och om utvärderarens allt
mer inflytelserika roll (Wikner, 2011). Kring en sådan praktik har jag redan
insamlat intervjumaterial med högskolors kursledningar, och enkätmaterial
från kursdeltagare, som inte ryms i avhandlingen. Utifrån det kan en fortsatt
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idéförändring studeras fram till att kursdeltagarna tagit del av litteraturen och
satt den i förhållande till sin egen uppfattning av lärande utvärdering genom
följeforskning (jmf. Marton, 1981). Uppfattas utvärderingen som målstyrd,
som ett processtöd, eller som en blandning likt den praktiskt participatoriska
utvärdering som beskrivits i avhandlingen? Och förutsatt att de institutionella
entreprenörerna har lanserat en utvärderingsidé som är perifer, har den mött
motstånd, eller fått stöd av nya och gamla aktörer bland utvärderingsfältets
praktiker?
En kronologisk översättningsprocess syftar först på den fortsatta idéförändringen av LUFF under perioden 2007-2013, där ytterligare två skrifter
har publicerats med stöd av myndigheterna. Den första kretsar kring ägande
och styrning av stora projekt (Brulin och Svensson, 2011). Den andra är en
andra antologi som behandlar effektutvärdering (Svensson m.fl., 2013). Tillsammans med den första antologin finns tre skrifter utgivna på både svenska
och engelska. I avgränsningssyfte togs de inte med i analysen av utvärderingsidén då de kom senare. Utifrån skrifternas titlar har effektutvärderingen en
sådan roll att nu också LUFF måste ta sig an den, trots att det fanns en skepsis
i myndigheternas probleminramningar.
Den andra kronologiska översättningen avser den nya programperioden
2014-2020. Här har också en idéförändring skett. I ett utkast för de svenska
fonderna talas det nu 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
ongoing evaluation. Dessa tongångar framfördes i intervjuer med
kommissionen som såg för mycket operativ utvärdering genomförd, och 2011
fanns ett utarbetat förslag på nästa programperiods utvärdering (Europeiska
kommissionen, 2011). Avsikten var dessutom att förankra den nya
vägledningen i den reglerande strukturfondsförordningen 2014-2020 (IP 4).
Denna utveckling innebär vid en första anblick skärpta utvärderings- och
uppföljningskrav såsom inför perioden 2000-2006. Frågan är därför om
kommissionen därmed på nytt riskerar att få kritik om byråkratisering och
krav på förenkling vid slutet av perioden 2014-2020. Det liknar en
pendelrörelse mellan kommissionens kontroll och medlemsstatens nationella
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handlingsutrymme. I detta fall en förändring från operativa utvärderingar med
implementeringsfokus till evidensbaserat beslutsfattande på strategisk nivå.
Frågan för svensk nivå är hur en sådan förändring har bemötts av de
institutionella entreprenörerna. Många studier av institutionellt entreprenörskap stannar liksom denna avhandling vid konstaterandet av framgångsrik
institutionell förändring studerat genom processbaserade enfallstudier
(Battilana m.fl., 2009, s. 95). Ovanstående förändring inför perioden 20142020 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 denna
avhandlings entreprenörskap, eller i förhållande till en annan medlemsstat som
också ändrat inriktning.
En utgångspunkt för att studera ett sådant problem kan vara evidensbegreppet som i avhandlingen främst kommit till uttryck som ett problem. I
förhållande till politisk styrning mer generellt är tanken 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 uppstå, både
internt i ett svenskt strukturfondssystem som har utvecklats efter tankar om
lärande organisationer och praktikbaserad kunskap, och externt mellan
universitetsvärldens och den privata sektorns utvärderare.
Böcker kring LUFF och effektutvärdering som publicerats efter avhandlingens svenska passerpunkt, kan här vara ett uttryck för att LUFF redan
anpassats till denna nya utveckling. Den nya vägledningen innehåller, förutom
effektutvärdering, dessutom teoribaserad utvärdering, ett angreppssätt som
liknar idén om projektlogik som kom att bli allt mer framträdande i LUFFdiskussionen 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
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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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ENGLISH SUMMARY
The relationship between governance and evaluation – on the
translation of a European evaluation idea in Sweden

1. Introduction

Evaluation is an institutionalized practice in the western public sector with
several applications and uses. At the same time, the effectiveness and use of
evaluation is seldom demonstrated. This evaluation paradox is founded on a
technical rationalist view of evaluation that ignores the fact that evaluation is
constrained and shaped in relation to a social, cultural, organizational and
political context (Dahler-Larsen, 2012b). In this dissertation, the political
context is studied and conceptualized as a question of governance. Three
specifics underpin this relationship. First, evaluation in a Swedish public sector
has evolved into an integrated management tool for steering public sector
interventions and public service delivery, thus challenging the traditional role
of evaluation as an external democratic exercise. Second, as a tool for steering,
a specific logic of governance ideally calls for a specific logic of evaluation.
Third, as governance logics change, so does the need for evaluation.
Governance through decentralized networks and partnerships calls for
evaluation that can handle complexity and collaboration between numerous
stakeholders and bring evaluation to the public.
The aim of the dissertation is to analyze the relationship between
governance and evaluation by studying the translation (i.e. interpretation) of
the European Union evaluation approach OGE in Sweden. Three research
questions are posed.
1. How are ongoing evaluation (OGE) and its Swedish equivalent
learning evaluation through trailing research (LETR) shaped by governance in their respective context?
2. How is the European evaluation approach OGE translated when it
travels from an EU context to a Swedish context?
3. How can the Swedish evaluation approach LETR be understood
among other evaluation approaches?
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The European Union evaluation approach OGE is used as a case. It is the
official evaluation approach during the Cohesion Policy programming period
of 2007-2013 which in Sweden aims at reinforcing competitiveness and
employment. In Sweden, OGE was translated to LETR and launched as a
novelty with a greater focus on theories of learning organizations and action
research on a project level. The evaluation ideas are studied as text and not as
practice.
The intention is to make an empirical contribution to the debate on
governance and evaluation, and the literature on Cohesion Policy evaluation.
Furthermore, the methodological use of translation brings forth a process view
on the shaping of evaluation, a view that so far has been sparsely applied for
evaluation ideas. The investigation of LETR, finally, aims at a contribution to
the evaluation debate in social work that is most often dominated by evidencebased social work. LETR instead connects to practice-based knowledge
production through collaborative evaluation.
The summary of the dissertation proceeds as follows. After this
introduction, (2) the core concepts of governance, evaluation and translation
are defined and developed as analytical tools and (3) the case and empirical
material is presented. An (4) empirical presentation is followed by three
analytical parts (5, 6, 7) where each research question is answered. Finally, (8)
the conclusions are summarized and discussed, and future research suggested.

2. Core theoretical concepts

The research questions contain three core concepts: governance, evaluation
and translation.
Governance is defined as the state’s ambition to exercise a lasting influence
on the organization of public management and implementation of political
intentions. Three forms of governance are formulated as ideal-typical steering
logics. They embody how the use of certain policy instruments is linked to an
idea about how they may solve a specific governance problem in a specific
governance context (cf. Hertting & Vedung, 2012). In each logic, the second
concept, evaluation, the process of determining the merit or worth of
something, or the product of that process (Scriven, 1991), varies on
dimensions such as purpose (why do evaluation?), criteria (what is measured?)
and organization (for whom and by whom?) in its function of supporting the
steering logics.
First, rule-based steering is a hierarchical, top-down logic with Weber’s
bureaucracy as ideal. Subjects are governed through rules and procedures, and
the purpose of evaluation is accountability and control. Evaluation should
examine and compare processes and outputs with a predetermined value.
Secondly, goal and results based steering is both top-down and bottom-up due
to the subject’s (agent’s) freedom in choosing how the goals of the principles
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should be reached. Like the previous logic, it matches the democratic idea of
representation (democracy for the people). Evaluation is top-down for
accountability of agents, although a bottom-up supportive role toward goals is
also possible. Third, external network steering embodies the tendency of
governing through networks. Where the previous logics steer directly by
substantial goals and rules (carrots and sticks), the third logic is based on
framing and dialogue through participation in networks (sermon). Evaluation
directs attention to stakeholders where subjective criteria from different
perspectives shed light on complex problem solving. The three logics are two
of multiple possible logics. They represent three major themes in governance
and exist side by side in today’s public sector. The steering logics are used
throughout the dissertation to characterize governance and evaluation.
As governance has become increasingly decentralized and horizontal,
collaborative inquiry and evaluation have prospered. Research on evaluation
use has looked to process use and learning created from interaction between
the evaluator, the evaluand (what is being evaluated) and its stakeholders. A
distinction can be made between pluralist approaches where knowledge is built
from stakeholders, for stakeholders, and utilitarian approaches where
stakeholders are involved for the sake of efficiency for upper management
levels. Participation in the latter regard is thus pragmatic, not transformative
(Cousins & Whitmore, 1998).
The third core concept is translation. It is used to conceptualize the change
of an evaluation approach between two contexts. Among basic assumptions
are that the spread of an evaluation idea is in the hands of the people who can
modify, deflect or add elements to it (Latour, 1986). By contributing to its
translation, actors give the idea new energy and must mobilize other actors to
do so also. Processes of translation are therefore surrounded by negotiations
about how to interpret an idea.
In each context, an obligatory point of passage (OPP) is analytically
defined as an instance in the translation process where the evaluation idea is
stable and legitimate. In the EU context, this OPP is the guideline on OGE
written by the European Commission. In the Swedish context the OPP is an
anthology written by Swedish actors on LETR. The translation process
between these OPPs is conceptualized through core framing tasks where
actors’ problem definitions, evaluation solutions and normative rationales are
compared and analyzed. Together, these tasks represent a frame and an overall
change in translation between OPPs can be reconstructed. Nevertheless, the
translation of an evaluation approach is constrained by an institutional
governance context where rules, norms and cognitions limit actors’
opportunities (Scott, 2014). Here, the steering logics functions as institutional
steering logics (Thornton et al., 2012). Actors are not only constrained in their
framing tasks, but can also use logics to frame a certain evaluation idea and
establish it in a new logic. Institutional change is thus not an isomorphic
process where one set of institutions prevails, but an inter-institutional process
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where institutional logics meet, collide and are used as cultural resources by
actors. This contest of what evaluation is and should be plays out in an
evaluation field where different ideas of evaluation and steering exist. In a
young, transdisciplinary and emerging field like evaluation, central actors can
leverage resources and mobilize actors to gain support for their idea and
achieve institutional change – that is, change the dominant logic of the field.
These institutional entrepreneurs initialize and participate in this change and
use legitimizing strategies in this endeavor (Battilana et al., 2009; Suchman,
1995).
In sum, steering logics and evaluation are analyzed in each governance
context (question 1), and the Swedish approach LETR is analyzed in more
depth through the lens of collaborative evaluation (question 2). Finally, the
translation process between an EU level and a Swedish level is analyzed
through framing processes, conditioned by the now institutional steering
logics (question 3).

3. Case and data

The research questions were investigated through an explorative case study of
OGE, a case of the relationship between governance and evaluation. Three
units of analysis are studied in the larger system of Cohesion Policy: an EU
level, a Swedish level, and the translation process in between.
Data consist of interviews and documents. Interviewees on an EU level are
from evaluation units and desks in the European Commission’s directorates
for Regional Policy and Employment. On a Swedish level interviewees are
from the Ministries of Enterprise and Innovation, and Employment, the
Swedish Agency for Economic and Regional Growth (SAERG), the Swedish
ESF Council (ESF) and finally external actors such as a university center. All
have in common that they have been a part of the translation process of OGE
where they have received the idea from one actor and passed it on to another.
Documents concern the evaluation idea such as Cohesion Policy and structural
fund regulation, operative programs, guidelines from national authorities and
literature on the Swedish approach LETR.
The validity of the case study is first and foremost seen as a question of
transparency. By describing the research process as well as the results, the
reader can assess the validity and reliability of conclusions. Still, a “thick”
description opposes the criteria of structure and simplification. This tension
resulted in an empirical presentation through condensed accounts and
conclusions rather than multiple similar descriptions of translations of the
same evaluation idea. Results have been communicated to interviewees (e.g.
external actors) for the purpose of communicative validity.
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4. Empirical presentation

The second part of the dissertation is an empirical presentation. The first two
parts describe the governance context and evaluation idea on an EU level and a
Swedish level. The translation process marks the third part of the
presentation.

An evaluation idea formed at an EU level

In the context of Cohesion Policy, I conclude that the European commission
has a twofold steering problem. Not only should steering not be too direct and
top-down due to the democratic deficit of the European Union. Steering is
also problematic due to the characteristics of socioeconomic means and goals
that have to be achieved through cooperation with member states. Therefore,
the governance is characterized by a “governance mix” of top-down regulation
and goal setting, and decentralized horizontal partnerships. The principle of
program planning is a manifestation of goal and results based steering where
quantified goals function as contracts between the Commission and the
member states.
The idea of OGE is best described as a member-state-driven framework
within which they can evaluate programs according to their own specific
needs. It corresponds to a utilitarian goal steering logic through continual
feedback through monitoring and evaluation. There is a potential conflict in
evaluation use, as the Commission prefers results on impacts on a strategic
policy level, and the member states use OGE as an operative management tool
for programs. This is in line with research on structural funds evaluation
where the Commission needs quantified results and effects to legitimize
Cohesion Policy (Begg, 2010; Hoerner & Stephenson, 2012).

An evaluation idea formed at a Swedish level

The Swedish state (ministries and agencies) coordinates the formulation and
implementation of Cohesion Policy in Sweden. Horizontal participation
through the EU principle of partnership involves relevant actors on a regional
level in the formulation and implementation of the core steering documents
such as the national strategy and operative programs. Local projects that fulfill
programs can be characterized as self-organizing networks mobilized under
programming goals in external network logic. At the same time, goal and
result based steering is manifested in the programming goals where they
function as contract in a principal-agent relationship defined in the structural
fund regulation.
Collaborative evaluation concepts such as trailing research and learning in
evaluation had previously been present in the Swedish context. Where OGE is
a framework for the evaluation of programs in a goal and results based logic,
the Swedish LETR idea is first and foremost created for local projects where
processes of learning will support the implementation of projects and therefore
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programs, through involvement of stakeholders. And whereas OGE is tightly
knit to monitoring, LETR on a project level is separated from monitoring,
creating one system of project level evaluation, for projects, and one system of
monitoring of projects that feed back to a program level.

The translation of an evaluation idea

Swedish ministries framed OGE in a learning frame regarding problem and
motivation (e.g. learning between projects, programs and policy sectors), but
without changing the proposed evaluation idea (the solution). Instead,
ministries responsible for two different structural funds were left with the task
of adopting OGE to the learning frame. The ESF council developed a broad
idea of how learning and reflection could support change, while still not
limiting the solution. On the other hand, the SAERG changed the solution
by founding it in interactive research (IR), where cooperative knowledge
production between theory and practice was fundamental. This framing found
legitimacy in the Ministry of Enterprise, Energy and Communication’s partly
arbitrary rewriting of OGE as “trailing research (on-going evaluation),” an
approach rooted in Norwegian action research and used in Sweden for
supporting innovation policy, but not evaluation. Finally, external actors were
given the task of synthesizing the evaluation ideas of the two national agencies
which together managed the structural funds in Sweden. Researchers and
practitioners from different parts of the evaluation field gathered during a
university course on the evaluation idea, and together wrote an anthology
which came to be used in the subsequent courses. The Swedish point of
passage (OPP) is thus framed broadly, although the introductory and
concluding chapters are written from the perspective of interactive research.

5. The relationship between governance and evaluation

The first research question is investigated by analyzing how the evaluation
ideas match their respective governance context. On an EU level, the
governance context is understood as external network steering at a distance.
The role of the Commission includes elements of rule-based steering as well
as goal and results based steering. The idea of OGE is most consistent with
goal and results based steering, and its connection to monitoring involves
elements of rule-based steering. The latter has gained increasing attention as a
result of a decentralization of evaluation responsibilities to the member states
2007–2013. In sum, governance and evaluation are not a perfect match since
the evaluation idea does not express evident elements of the external network
logic. The fact that OGE was member-state-driven makes it suitable for
member states’ operative programming needs rather than the legitimizing and
strategic purposes of the Commission.
On a Swedish level, the governance context is also understood as external
network steering, where the state’s ministries play both participating and
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distanced roles and where managing agencies cooperate with regional actors to
mobilize project actors. Goal and results based programs are still at the center
of implementation, where both project and program goals are contracts
between levels. In conclusion, the governance context resembles that of the
EU level, although the state has a more participating role. LETR is a way of
introducing elements of external network steering with the purpose of
compensating for the deficits of goals and results based steering (e.g. learning
seminars where stakeholders can stop, reflect on and critically assess the means
and goals of their practices). By placing an evaluator in (especially) projects in
charge of organizing learning, they receive help to achieve their objectives in a
more efficient way. Thus, evaluation is a matched in a contrary way where it
should compensate instead of support. The ultimate goal of LETR is still in
line with OGE – to follow an intervention continually and give feedback, to
better understand the results of the program and steer toward goals initially
set.
In conclusion, governance cannot fully explain the shape of evaluation.
Furthermore, the mismatch makes an actor and process based explanation
necessary. If LETR as compensation is to be a valid result, actors must have
been a part of the shaping of evaluation rather than just chance or any other
reason outside the relationship of governance and evaluation. This is explored
below.

6. Translation as institutional entrepreneurship

The second part of the analysis concerns the second research question: how is
the European evaluation approach OGE translated when it travels from an
EU context to a Swedish context? By analyzing the translation as an
institutional entrepreneurship, actors’ intentional implementation of divergent
institutional change is explored.
State ministries initialize institutional change when framing OGE in a
learning frame where problem definitions and motivational framing open up
for trailing research and learning. SAERG is the actor that both initializes and
participates in the institutional change from a central decision-making position
in the evaluation field. The proposed solution, trailing research, comes from
the periphery of the field since it is grounded in an IR tradition different from
the more dominant idea of results-based management. The solution instead
corresponds to external network steering, a less dominant logic in the
evaluation field. The fact that the agency is related to IR indicates that the
SAERG follows its own evaluation norms and values rather than the goal and
results focused idea of programs and OGE.
External actors and the ESF Council are labeled co-entrepreneurs as they
participate in the final framing of LETR as an anthology in the Swedish point
of passage, but don’t initialize it. This OPP is temporarily stabilized through
three legitimizing strategies. First, external actors formally co-opt writers and
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researchers from more central parts of the evaluation field to cooperate in the
creation of the anthology within the broad concept of learning, meaning
different things to different actors. Second, external actors have mobilized IR
allies from the periphery of the field and from nearby fields of organizational
supporting activities but without the valuing component of evaluation. Third,
the anthology per se has been a strategy toward readers where the LETR frame
is a rhetorical resource that presents LETR as the fifth generation of
evaluation (cf. fourth generation, Guba & Lincoln, 1989). Although successful, the width of the LETR frame questions the stability of the OPP as its
consistency suffers due to multiple perspectives on LETR within the
anthology. Instability can lead to the questioning of the OPP which in turn
gives rise to new translations.
In conclusion, agencies and external actors have promoted their evaluation
norms and values while at the same time fulfilling the ministries’ learning
frame. It is an actor perspective complementing the relationship between
governance and evaluation previously presented.

7. LETR among other evaluation approaches

The third research question was how LETR could be understood among other
evaluation approaches. In this section, LETR is initially defined as a
collaborative inquiry similar to practical participatory evaluation (PPE) with
the purpose of support decision making in the evaluated intervention.
Involvement of primary stakeholders will increase the relevance and ownership
of the evaluation and therefore also the use of evaluation. The roots of PPE
can be found in research on evaluation process use, and on theories on learning
organizations. Within this PPE group, three of LETR’s characteristics are
explored and compared with similar approaches.
In the first characteristic, continuous feedback and learning, LETR draws on
research on evaluation use and learning organizations, a central area in PPE.
As with PPE, difficulties in reaching double-loop learning and the incapacity
in dealing with questions of power and conflict in public sector interventions
are highlighted. The second characteristic is seminars of analysis, best described
as a pragmatic and action-oriented dialogue with the aim of gathering primary
stakeholders and producing practice based knowledge in terms of
implementable improvement measures. This dialogue is consensus-focused
arena, with predefined goals as the basis rather than transformative or
pluralistic ambitions. The third characteristic is changeable goals that can be
linked to the ambitions of developmental evaluation where goals are
temporary, situational, and function as guidance rather than criteria for
accountability. First, the three characteristics place LETR in the PPE-group.
Second, they shed light on the role of LETR in the Swedish governance
context. In each characteristic, LETR seems to be constrained in its ambitions
compared to other approaches. LETR is supposed to be practiced in the
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public sector even though continuous feedback and learning are problematic. The
seminars of analysis are pragmatic even though the roots of LETR are more
pluralistic. The ambition of changeable goals must be balanced with the
contracts of results-based management in the governance context.
In short, the third question is answered by concluding that LETR can be
understood as a practical participatory evaluation approach within a larger
group of collaborative inquiry.

8. Discussion

In this final section, conclusions are summarized and discussed under two
themes, and implications for future research are suggested.

Evaluation for steering

A first theme concerns the results from the first and third research questions.
It was concluded that (1) governance cannot fully explain the shape of
evaluation, and that (2) LETR can be understood as a practical participatory
evaluation approach within a larger group of collaborative inquiry. Four points
can be made.
First, the two evaluation ideas lie to a large extent within the logic of goal
and result based steering. As such they correspond to the development of New
Public Management where evaluation is an integrated management tool for
decision makers. Additionally, they are linked to the evaluand, the object of
the evaluation. The relationship to a general governance context can thus be
questioned, even if the evaluand is seen as one integral part of governance.
This gives evaluation a management focus where the characteristics of a
unique evaluand are prioritized instead of a larger democratically legitimate
governance structure.
Second, dialogue is present in the dress of NPM. This is especially
apparent in the LETR, which also lies within a network steering logic that
emphasizes dialogue. Dialogue is not dialogue for social change or reform of
interventions on the basis of stakeholders’ subjective views. Instead, dialogue is
a complement to make network management more efficient within predetermined boundaries. This is relevant for social work practice, where
practice-based knowledge production is seen as an alternative to top-down
evidence-based social work. The question is whether this type of evaluation
can still be useful given its limited potential in changing interventions from
the client’s or professional social worker’s point of view. Another question
concerns the role of dialogue in the creation of output legitimacy in Cohesion
Policy. A new-found interest in democratic evaluation on an EU level raises
the question whether new forms of accountability can be linked to stakeholder
involvement and dialogue or if the “hard data” approach of the Commission
will prevail.
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Third, the Commission’s need for output legitimacy shapes evaluation
toward impact evaluation, an ambition that at the same time is constrained by
subsidiarity, the need to decentralize evaluation responsibilities to member
states which make aggregation and comparability difficult. Governance in
Cohesion Policy cannot be understood as systemic evaluation governance
(Hansen, 2013) like the OMC where multiple free agents are steered on a
field through monitoring and comparisons. Instead, governance in Cohesion
Policy is a more traditional hierarchical principal-agent system with priorities
and goals attached to programs and national strategies. The question of output
legitimacy is not equally evident on a Swedish level but is manifested through
the evaluator’s task of public debate, where evaluation results are meant to be
spread to the public and other arenas. Together with the role of dialogue, this
marks a development where evaluation is not a situation for critical examination of political goals, but rather a supporter of interventions as well as the
link to a public arena.
Fourth, another empirical result is that evaluation, especially LETR,
resembles less the rule steering monitoring of an ideal audit society and more
the reflexive modernity where evaluation should help to handle contingency,
insecurity and lack of predictability. At the same time, this form of evaluation
needs legitimacy from other investigative activities such as monitoring and
auditing. Where evaluation supports, others control.
In conclusion, evaluation in the case of OGE and LETR has functioned as
a relatively uncritical supportive resource within predetermined “peaceful”
boundaries. It is a utilitarian approach with the terminology of pluralism.

Studying evaluation through translation

A second theme deals with results regarding the second research question.
First, the explanatory worth of translation to the relation between governance
and evaluation is discussed. Among results only possible through the lens of
translation are (1) the unclear and weak borders of the field of evaluation
where evaluation approaches can be launched with relative ease; (2) the use of
legitimizing strategies by actors in translating an evaluation idea; (3) the role
of evaluation terminology (trailing research) in translation which is exploited
by institutional entrepreneurs; (4) the use of framing and “sermon” by the
Commission and state ministries that opens up for national variation.
Apart from these case-specific empirical findings, the methodological
contribution of translation is acknowledged. First, the translation model’s use
of obligatory points of passage make analysis easier, as single documents can
be analytically defined as start and finish in a translation process. The use of
core framing tasks as analytical tools is also practical since they use explicit text
as material in reconstructing actors’ argumentation. Connections to older
translation literature (e. g. Callon, 1986) raise the question whether the model
could be developed through actor network theory (Latour, 1987, 2005) to gain
a more complex assessment of actors’ translation. Such a task involves seeing
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an evaluation idea as an artifact and with agency, connecting and adopting to
actors’ needs on its journey between two contexts. Second, the dissertation has
intended to contribute to the translation of evaluation. Since the field of
evaluation has weak borders and is packed with numerous approaches and
models, how does one advance to study the ideational change of evaluation?
One conclusion is that such an exercise must acknowledge the research
questions and the contexts between which the idea is traveling. In this case,
two important tasks have been (1) finding fundamental dimensions, principles
and problems used to deconstruct the evaluation idea, in this case purpose,
organization and criteria; and (2) determining the evaluation idea’s level of
abstraction (approach, model or perspective).

Continued translation

Finally, the continuing translation is discussed. The external actors continued
to implement the idea through university courses for evaluators. Course
participants had different conceptions of LETR, indicating a potentially
heterogeneous evaluation practice (Nordesjö, 2011). Also, additional books on
LETR were written during the programming period. Interestingly, this
literature shows a continued translation, for example integrating the concept
of impact evaluation that was previously a problem.
Furthermore, evaluation in the new programming period (2014–2020) has
turned to evidence-based evaluation, which at first glance is the antithesis of
LETR. An interesting research question is how the institutional entrepreneurs
react and potentially defend their evaluation idea, perhaps by blending LETR
and evidence based evaluation (Thornton & Ocasio, 2008). The continuing
development of evaluation concepts makes for new research questions on the
translation and shaping of evaluation.
On a more general note, a research question of interest is to further
examine the role of national characteristics in the Europeanization of
evaluation. A comparison between Sweden and a member state with a
relatively new evaluation tradition would highlight the role of prevailing
evaluation cultures in resisting EU pressures (Jacob et al., 2015). Another
comparison is between Nordic countries that are often held as similar. Such a
task could shed light on whether a Nordic evaluation tradition exists (Forss &
Rebien, 2014).
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BILAGA 1. INFORMATIONSBREV
OCH INTERVJUGUIDE
Informationsbrev
Ett informationsbrev skickades till intervjupersonen i samband med
intervjuförfrågan. Informationsbrevet preciseras allteftersom studien fortskred.
Brevet kunde och variera i frågeområden beroende på vem intervjun avsåg.
Exemplet nedan avser en intervju på en svensk myndighet tidigt i avhandlingsprocessen. Den övergripande inriktningen på studien och intervjuns förutsättningar beskrevs på samma sätt i alla informationsbrev.

Hej!

Linnéuniversitetet, Växjö, 16 februari 2011

Jag heter Kettil Nordesjö och är doktorand i socialt arbete vid Linnéuniversitetet.
Jag har kontaktat dig angående en intervju jag skulle vilja göra med dig kring
lärande utvärdering och följeforskning. Här följer kort information om studien och
hur den kommer att genomföras.
Jag avser studera lärande utvärdering (här synonymt med följeforskning) och
hur den som idé och begrepp har kommit att formas från de ursprungliga riktlinjer
som fanns på EU-nivå ner till den lokale utvärderaren av strukturfondsprojekt. Jag
vill alltså se hur lärande utvärdering har formulerats, översatts och realiserats i en
svensk kontext. Fokus förläggs till tre områden, EU-nivå, medlemsstatsnivå och
utvärderarnivå.
Jag kontaktar dig angående den andra nivån, där on-going evaluation blir till
lärande utvärdering i Sverige, och är intresserad av hur den processen fortlöpte och
fortfarande fortlöper. Jag inleder nu en intervjustudie i syfte att få förståelse för
och kunskap om spridningen av on-going evaluation till svenska aktörer och dess
översättning till lärande utvärdering.
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Intervjun med dig kommer i stort att behandla hur du uppfattade att on-going
evaluation kom till Sverige, vem som deltog i arbetet med översättningen till lärande
utvärdering, och hur du ser på resultatet.

Intervjun är givetvis helt frivillig och du kan när som helst avbryta din
medverkan. En bandupptagning kommer att göras under intervjun som sedan
transkriberas och som du är välkommen att läsa om du så önskar. Materialet
kommer att hanteras konfidentiellt och förvaras på min personliga arbetsdator.
Om du har några frågor om studien eller intervjun så är du välkommen att
kontakta mig eller min handledare Verner Denvall enligt nedan.
Vänliga hälsningar
Kettil Nordesjö

Doktorand, institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet
070 256 15 99
kettil.nordesjo@lnu.se

Verner Denvall

Professor, institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet
070 512 76 07
verner.denvall@lnu.se

Intervjuguide
Den semistrukturerade intervjuguiden skilde sig åt mellan de olika aktörstyperna och
nivåerna. Nedan är en intervjuguide som fungerade som utgångspunkt på svensk nivå.
Beroende på vem intervjun gällde sållade jag bland frågorna och lade till andra. Flera frågor
om praktiken finns med, då det var ett fokus tidigt i avhandlingsprocessen.
DEL 0 – Informant
Skulle du kunna presentera dig och dina arbetsuppgifter?
Vilken är din roll i relation till lärande utvärdering och följeforskning (LU/FF)?
DEL 1 – Hur uppstod LU/FF och var kommer namnet ifrån?
Hur uppfattar du att lärande utvärdering uppstod?
Om LU kom från EU och kallades ongoing evaluation, hur kom det sig att den fick
benämningen ”Lärande utvärdering” och ”Följeforskning” i Sverige?
I samråd med vem var utvärderingsansatsen utarbetad?
DEL 1.1 Förhandlingen
Vilka olika sidor fanns representerade i förhandlingen om ongoing evaluation innan
programmen skrevs?
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Vilken hållning hade Sverige? Varför, vilken var huvudtanken?
Del 1.2 Programmen och översättning från EU till Sverige
Hur går det till när ett program skrivs? Vilka aktörer är involverade?
Vilka utvärderingstankar fanns med när programmen skrevs? Vad ville ni betona?
Upplever du att det gjordes några speciella utvärderingsbetoningar jämfört med EU-nivån?
Vad fungerade inte innan med den pågående program- och projektutvärderingen i Europa
som gjorde att man ville byta inriktning?
Upplever du att (den eventuella) problematiken stämde överens med den svenska bilden?
DEL 2 – Översättningen av ongoing evaluation till LU/FF
Vilka fick uppdraget att hantera lärande utvärdering i Sverige?
Varför blev det dessa personer? Fanns några alternativ? Om inte, varför?
Vilken roll har du spelat i utformningen av LU/FF?
Vilka var de viktigaste principerna för utvärderingsansatsen när uppdraget skulle delegeras?
Stod dessa principer klara från EU och deras presentation av ongoing evalutaion?
Gjordes några speciella betoningar, vinklingar i den svenska varianten?
Hur skulle du beskriva lärande utvärdering?
DEL 3 – Högskolekurserna
Hur har lärande utvärdering konkretiserats i Sverige i termer av utbildning?
Vilka utformade kursen LUFF? Till vem gick frågan?
Fanns några särskilda riktlinjer för hur kursen skulle läggas upp?
Vilken roll har kursdeltagarna i utformningen av LU?
DEL 4 – Realisering av LU
Har du sett några exempel på tillämpningen av LU i praktiken?
Finns dokumentation från genomförda LU som du känner till? Var kan man få tag i den?
Blev det den typ av utvärdering som du hade förväntat dig?
Har utvärderaren fått en förändrad roll i och med LU/FF? (Hur skulle du beskriva den?)
Hur uppfattar utvärderare och ledning (användare) att LU har lyckats
Finns några internationella jämförelser vid användning av LU?
Har du kännedom om hur OGE har översatts i andra länder? (ge exempel)
Vilka andra kontrollmedel finns när LU/FF blir en mer deltagande resurs?
DEL 6 – Vilken är framtiden och potentialen för LU/FF?
Vad tror du om LU:s framtid? Finns den kvar om 10 år? Tror du att modellen kommer att
sprida sig?
Vilka problem måste bearbetas i lärande utvärdering?
DEL 7 – Avslutning
Dina reflektioner kring utvärdering och speciellt Lärande utvärdering
Vilka aspekter på LU har jag inte tagit upp som du gärna skulle vilja lägga till och peka på?
Finns det någon som du skulle vilja rekommendera mig att prata med kring dessa frågor?
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BILAGA 2.
INTERVJUFÖRTECKNING
42 intervjupersoner i 34 intervjuer med information om aktörstillhörighet och
intervjudatum. Intervjuer genomförda 2011-03-17 – 2013-11-14.
Europeiska kommissionen
(IP 1)
(IP 2)
(IP 3)
(IP 4, 5)
(IP 6)
(IP 7, 8)
(IP 9)

Representant för DG Regional Policy,
utvärderingsenheten, vice enhetschef
Anställd på DG Regional Policy, utvärderingsenheten
Representant för DG Regional Policy, svensk desk
Två representanter för DG Employment, utvärderingsenheten
Representant för DG Employment, utvärderingsenheten
Två representanter för DG Employment, svensk desk
Representant för DG Research, tidigare utvärderingschef

2012-07-18
2012-07-18
2012-07-23
2012-07-18
2012-07-19
2012-03-15
2012-07-20

Svenska departement
(IP 10, 11)
(IP 12, 13)

Två representanter för Näringsdepartementet
Två representanter för Arbetsmarknadsdepartementet

2011-05-24
2012-04-20

Svenska myndigheter
(IP 14, 15)
(IP 16)
(IP 17)
(IP 18)
(IP 19)
(IP 20)
(IP 21)
(IP 22, 20)
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Två representanter för Tillväxtverket, utvärderingsgruppen
Representant för Tillväxtverket, utvärderingsgruppen
Representant för dåvarande Nutek, Visanu
Representant för dåvarande Nutek, tidigare enhetschef
Representant för Tillväxtverket, tidigare chef, Europaprogrammen
Representant för Svenska ESF-rådet, utvärderingsgruppen
Representant för Svenska ESF-rådet, utvärderingsgruppen
Två representanter för Svenska ESF-rådet; generaldirektör,
representant utvärderingsgruppen (den senare också
intervjuad 2011-03-18)

2011-03-17
2011-03-21
2012-11-29
2011-05-25
2013-11-14
2011-03-18
2012-02-08
2012-02-08

Universitetscenter, utvecklingsföretag
(IP 23)
(IP 24)
(IP 25)
(IP 26)

Representant för universitetscenter, föreståndare
Representant för universitetscenter, kursansvarig, telefon
Representant för utvecklingsföretag
Representant för utvecklingsföretag, chefsposition

2011-10-17
2012-02-07
2012-02-09
2012-02-09

Andra strukturfondsaktörer
(IP 27)
(IP 28)
(IP 29)
(IP 30, 31)
(IP 32)
(IP 33)
(IP 34, 35)
(IP 36, 37)

Facklig företrädare, övervakningskommitté, telefon
Facklig företrädare, övervakningskommitté
Arbetsgivarföreträdare, övervakningskommitté
En universitetsföreträdare, övervakningskommitté; en
utvärderingskunnig
Representant för Vinnova
Representant för Vinnova
Två representanter för Ungdomsstyrelsen
Två representanter för Tema likabehandling

2011-04-18
2011-05-24
2012-04-23
2011-05-17
2012-11-28
2012-11-30
2012-03-15
2012-04-23

Övriga, utvärderingskunniga
(IP 38)
(IP 39)
(IP 40)
(IP 41)
(IP 42)

Utvärderare med olika typer av uppdrag inom
strukturfonderna
Utvärderare med uppdrag inom strukturfonderna, telefon
Utvärderare med uppdrag inom strukturfonderna
Utvärderare och forskare med uppdrag inom
strukturfonderna
Utvärderare och forskare med erfarenhet av norsk
følgeforskning

2011-05-26
2013-03-28
2013-04-02
2012-09-11
2012-07-31
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