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1.INLEDNING  

 

“Och gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott” (Första Mosebok 1:31 efter 

Gray & Jenkins 1990, 71 ref i Vedung 1998, 42).  

 

Den första belagda utvärderingen går, enligt en viss tolkning av ovanstående, att spåra så långt 

tillbaka som till själva alltets uppkomst. Utvärdering, i den mest grundläggande mening, har således 

sysselsatt oss människor (och gudar) i alla tider. En enkel form av utvärdering är något som vi alla 

sysslar med i våra liv, vare sig det är i skolan, arbetslivet eller på fritiden. När du köpt ett nytt plagg 

och konstaterar att det var ett bra köp så värderar du och uttalar ett omdöme om det, något som 

skulle kunna betecknas som utvärdering även om en väldigt enkel och informell sådan. Samma sak 

när du exempelvis bedömer och uttalar ett omdöme om den service du fick vid ett restaurangbesök, 

även det kan ses som en typ av utvärdering. Var gränsen faktiskt går för vad som kan klassas som 

utvärdering och vad som således är utvärderingens definition finns det, trots att den omgett oss så 

länge, ingen ensam vedertagen och allmänt accepterad uppfattning om (Vedung 1998, 20). Någon 

allenarådande definition går därför ännu inte att finna (Lindgren 2012, 89). Somliga menar till och 

med att utvärdering är ett omtvistat koncept på ungefär samma sätt som begreppen jämlikhet, 

frihet, rättvisa och socialism är det (Karlsson 1999, 16).  

 

1.1 Utvärderingens definition 

Nationalencyklopedin definierar utvärdering som “sammanfattande term för metoder som syftar till 

en systematisk bedömning av resultaten och de mer långsiktiga effekterna av genomförda insatser “ 

(Nationalencyklopedin, 2017). Medan andra definitioner lyder: utvärdering är att bedöma om en 

interventions mål har uppfyllts, och om så är fallet, att ställa frågan om interventionen är orsaken till 

måluppfyllelsen (Vedung 1998, 21) eller, utvärdering är “[...] att blicka tillbaka och bedöma det som 

är eller varit för att ge vägledning framåt” (Vedung 1998, 21). Medan en annan, och något mer 

utförlig definition, menar att “Evaluation refers to the process of determining the merit, worth, or 

value of something, or the product of that process” (Scriven 1991, 139 ref i Lindgren 2012, 89). Hur 

utvärdering ska definieras får det således anses råda delade meningar om.  

Ett sätt att eventuellt få förståelse för vad som är utvärderingens kärna är dock att ställa den 

mot uppföljning. Uppföljning är att insamla och redovisa data och göra statistik utan att sätta detta i 

relation till interventioner eller värdekriterier (Vedung 1998, 32). Uppföljning innefattar med andra 

ord inte någon kausalanalys. Just detta orsaksförhållanden mellan oberoende och beroende 

variabler kan möjligen hävdas vara det som är utvärderingens central del. Vidare förutsätter 
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utvärdering också värdering, något som saknas i uppföljning där informationen redovisas som den är 

utan att värderas mot några kriterier (Vedung 1998, 29). Vilka kriterier som utvärderingen ska ske 

mot, om det är kvalitetskriterier, interventionens egna mål, brukarnas förväntningar på 

interventionen eller annat, lämnas dock öppet (Vedung 1998, 28-29). Men klart är att för att vi ska 

kunna tala om utvärdering krävs bedömning mot någon form av värderingskriterium (Ibid.).  

 

1.2 Utvärderingens historik 

Så har det dock inte alltid varit. Utvärdering har genom åren kännetecknats och sett som olika saker, 

och värdering har inte alltid setts som en självklar del av den. Det brukar talas om utvärderingens 

fyra generationer (Karlsson Vestman 2009, 58). Enkelt sammanfattat kan man säga att den första 

generationens utvärdering kännetecknades av mätande utvärdering, den andra av en bedömande 

utvärdering, den tredje av en professionalisering av utvärdering och utvärderarna och den fjärde 

kännetecknades av kvalitativa metoder, pluralism och lärande (Karlsson Vestman 2009, 58). Detta är 

dock en historiebeskrivning hämtad från amerikanskt perspektiv, därför ska vi inte uppehålla oss mer 

vid den förutom att vi kan sammanfatta det som att utvärdering gick från att ses som något som var 

tekniskt, oproblematiskt och något som tydligt kunde åtskiljas från annat till att ses som något 

komplext och pluralistiskt (Ibid.). Vad gäller Sveriges syn på utvärdering så kan den sammanfattas 

enligt följande: utvärdering sågs först som mätning och kontroll; utvärderaren var någon som 

beskrev utfall i (oftast) kvantitativa termer utan att värdera resultatet, detta lämnades istället över 

till beställaren av utvärderingen (Karlsson 1999, 16-17). Efter detta ändrade utvärdering karaktär till 

att mer handla om processen, dvs. hur resultatet uppstått, utvärdering skiftade nu också från att 

bara vara beskrivande till att även en kvalitativ bedömning skulle göras (Ibid.). På detta följde idén 

om en interaktiv utvärdering. Här premierades delaktighet, man lät helt enkelt intressenter komma 

in i bilden och uttala sig om värderingskriterier och bedömningar då detta tänktes; dels stärka 

intressenternas inflytande men också göra de frågor som utvärderingen ställer mer lämpliga (Ibid.). 

Sammanfattningen av den svenska utvärderingens utveckling går i stort, liksom för den amerikanska, 

att sammanfattas som att utvärderingen gick från att vara relativt enkelspårig till att bli mer 

mångfacetterad vad gäller vilka som ska delta i en utvärdering, vilka metoder som kan användas och 

vilka bedömningskriterierna kan vara (Ibid.).  

Sammanfattningsvis kan det sägas att utvärdering är något i stil med en bedömning i 

efterhand av en intervention där bedömningen av interventionen görs i förhållande till någon form 

av värderingskriterier och där det som studeras är hur just interventionen ifråga påverkat 

resultatet/utfallet. 
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Hur görs då en utvärdering? Svaret är inte givet, för likasom det finns många definitioner av 

utvärdering finns det många sätt att utvärdera på, så kallade utvärderingsmodeller. En 

utvärderingsmodell fastställer frågan som utvärderingen i fråga söker svara på samt specificerar vilka 

kriterier utvärderingen ska använda för sin bedömning (Foss Hansen 2005, 448). Valet av 

utvärderingsmodell får således konsekvenser. Foss Hansen beskriver det såhär : “The choice of a 

model corresponds to zooming in and taking a picture. The choice of a model is the choice of a field 

of vision. The choice of a model (or combination of models) thus entails that certain aspects fall into 

focus, while others are excluded.” (2005, 451).  

  

1.3 Utvärderingens politiska implikation 

Om vi bortser från val av utvärderingsmodell och oklarheten med utvärderingens definition kan dock 

konstateras att utvärdering är en del av och kommer alltid att vara en del av politiska sammanhang 

(Vedung 1998, 105). Politiker och myndigheter kan: tillgripa utvärdering för att legitimera en insats; 

för att hitta argument till ett redan taget beslut; för att vinna tid; en utvärdering kan tillsättas för att 

bara se till goda resultat av en intervention för att på så sätt rättfärdiga den eller tvärtom tillsättas 

för att bara rikta fokus på de mindre lyckade resultaten i en insats och därav skjuta den i sank 

(Vedung 1998, 97). Utvärdering kan således inte bara ses som ett objektivt underlag för beslut, utan 

strategiska element kan alltid smyga sig in i den (Vedung 1998, 105). Vidare hävdas att utvärdering i 

samma sekund som den används blir en del av den politiska beslutsprocessen (Karlsson 1999, 69). 

Resultatet av en utvärdering uppfattas nämligen inte bara som ett resultat utan förstås även som ett 

inlägg i den politiska debatten, detta oavsett utvärderarens avsikt med utvärderingen, utvärdering, 

menar man, har därför alltid en politisk implikation (Karlsson 199,69).  

Eftersom utvärderingar kan: utformas och genomföras så att de problematiserar och belyser 

vissa saker medan de utelämnar andra; kan utformas och genomföras för att lägga ansvaret på 

somliga medan andra förbigås; kan påverka vilka faktorer som läggs fram som de viktigaste 

förklaringarna och vilka som hoppas över; kan påverka om en insats bedöms som misslyckad eller 

lyckad osv. (Hertting & Vedung 2009, 16) så sätter de i viss mån den politiska agendan och är med 

och skapar en bild av verkligheten. En bild av verkligheten som bedömningar av förd politik och idéer 

om framtida politik sedan till viss del tas utifrån (Ahlbäck 1999, Wildavsky 1979 ref i Hertting & 

Vedung 2009, 15). Hur utvärderingar utformas och genomförs spelar således roll. Både för hur 

politiken och hur samhället ser ut men också, följaktligen, för dig och mig.  

Jag vill därför hävda att utvärdering och de idéer som ligger bakom utvärdering är viktigt att studera 

eftersom de påverkar den värld vi lever i. Vidare är utvärdering “en märkligt negligerad arena för 

studiet av politik” (Hertting & Vedung 2009, 26) vilket i sig är ett skäl att studera den mer.  
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Vissa bud inom utvärderings litteraturen, även om de ännu är få, finns angående vad som 

styr utvärderingspraktik (Hertting & Vedung 2009, 19). Några forskare försöker således förklara 

utvärdering. Hertting & Vedung (2009) hävdar t.ex. att existerande styrningsdoktrin och styrningsidé 

vägleder utvärderingspraktik, dvs. att hur en intervention är tänkt att styras och verka inverkar på 

hur man sedan väljer att utvärdera den. Medan Foss Hansen (2005) anger beställaren av 

utvärderingen och hens syfte med utvärdering, egenskaper hos utvärderaren, eller själva 

utvärderings objektet som tänkbara förklaringar till val av utvärderingsmodell.  

I och med att utvärdering alltid har en politisk implikation eftersom den uppfattas som inlägg 

i den politiska debatten och strategiska element alltid kan smyga sig in i den och eliminera dess roll 

som objektivt beslutsunderlag, samt i och med att det finns nästintill oändligt många sätt att lägga 

upp och genomföra en utvärdering på, är frågan om vad det är som avgör valet av 

utvärderingsmodell en legitim fråga att ställa. En förutsättning för att säga något om vad som 

förklarar något är dock att en god beskrivning av detta föreligger (Teorell & Svensson 2013, 23). 

Styrkan i en förklaring är nämligen beroende av hur väl det som ska förklaras har beskrivits (Ibid.). 

 

2. SYFTE 

 

Det jag ämnar göra och syftet med denna studie är därför att studera och beskriva ideér om 

utvärdering. Dessa bör gå att finna i vad som kan kallas en utvärderingspolicy. En policy kan 

definieras som en “[...] programförklaring eller en uppsättning uttryckligen deklarerade riktlinjer för 

en verksamhet, inklusive de åtgärder som vidtas för att förverkliga programmet eller riktlinjerna” 

(Lindgren 2012, 65). Att undersöka utvärderingspolicys innebär således att undersöka idéer om 

utvärdering/utvärderande. Med idé menar jag här “[...] en tankekonstruktion eller ett tänkande som 

till skillnad från de flyktigare intrycken eller attityderna utmärks av en viss stabilitet och kontinuitet”( 

Bergström & Boréus 2012, 140). Det jag ämnar göra är att beskriva tänkandet om hur utvärdering 

ska praktiseras. Min frågeställning lyder därför: Hur ser en Svensk statlig myndighets tänkande om 

utvärdering ut? Vilka idéer om utvärdering är det som framträder?  

Mitt bidrag till forskningen om utvärdering kan följaktligen ses som en utökning av diskursen 

om utvärderingsidéer vilket i sin tur kan ligga till grund för att vi sedan ska kunna komma närmare 

att säga något om vad som förklarar utvärderingsdesign.  

Min studie är av den beskrivande sorten. En sådan studie ämnar svara på frågor om var, när, 

hur, vem och vilka? (Esaiasson et al. 2017, 37). Min studie ämnar svara på frågan om vilka; vilka idéer 

om utvärdering har en svensk statlig myndighet? Och hur; hur ser dessa idéer om utvärdering ut? 

Jag stannar således min undersökning innan steget vidare tas där olika varförfrågor ställs (Ibid.).  
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En beskrivande studie kan dock inte bara vara ett referat av ett händelseförlopp eller en 

empiriskt existerande idé hur fullvärdigt detta än skulle vara utan något mer måste till (Ibid.). En 

redogörelse av ett material räcker inte, utan något måste göras med materialet. Detta leder oss till 

avsnittet om metod.  

 

3. METOD 

 

En policy är en särskild typ av idé, som metod för att studera policies lämpar sig därför en idéanalys 

väl. När en idéanalys appliceras på en studie med ett beskrivande syfte, som min, så är målet med 

idéanalysen att analysera förekomsten av idéer (Bergström & Boréus 2012, 146).  

Vad gäller vetenskapliga studier med ett beskrivande syfte så menar för övrigt Esaiasson et 

al. att två krav bör ställas på en sådan: i) att den är baserad på en tydlig begreppsapparat med 

medföljande empiriskt klassifikationsschema, samt ii) att man med hjälp av dessa ska kunna säga 

något annat om materialet, dvs. dra andra slutsater, än vad som är explicit uttalat i det (2017, 37). 

Att ha baserat sin studie på en begreppsapparat innebär att ha preciserat vad som menas med en 

viss term. Att använda sig av ett klassifikationsschema innebär istället att precisera de variabler, dvs. 

egenskaper hos de objekt som studeras, som den studie man gör gäller och att ange vilka värden 

dessa variabler kan anta, dvs. hur objektens egenskaper klassificeras (Teorell & Svensson 2013, 24).  

Esaiasson m.fl. menar att både en begreppsapparat och ett klassifikationsschema måste 

föreligga för en beskrivande studie (2017, 37). Teorell och Svensson (2013, 24) menar däremot att en 

förutsättning för att göra en vetenskapligt beskrivande studie är att antingen placera in de fenomen 

som studeras i ett klassifikationsschema eller att tolka de fenomen som undersöks utifrån en 

begreppsapparat. Vad gäller denna studie har jag anslutit mig till det senare tillvägagångssättet. 

Nödvändigheten av ett klassifikationsschema för att bedriva en beskrivande vetenskaplig studie 

verkar det råda delade meningar om. Vidare kan man ställa frågan om inte Esaiasson m.fl. krav ovan 

verkar utesluta induktiva ansatser som tillvägagångssätt för att bedriva en vetenskapligt beskrivande 

studie och om det i sin tur är något som är rimligt. Det ingår nämligen i själva definitionen av 

induktion att begrepp, hypoteser och teorier utvecklas ur det studerade materialet, dvs. empirin, 

och inte på förhand är definierat (Lindgren 2012, 50). Vilket de skulle vara om Esaiasson m.fl. krav 

följs. Ett induktivt synsätt innebär att forskaren genom observationer upptäcker mönster som sedan 

leder till att hen formulerar ett begrepp, en hypotes eller teori (Lindgren 2012, 50). Esaiasson m.fl. 

krav verkar innebära att dessa redan föreligger.  

Vad gäller min studie har jag anslutit mig till Teorell och Svenssons synsätt, jag har därför 

definierat innebörden av studiens centrala begreppen, dvs. jag har en begreppsapparat, men jag har 
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inte använt mig av ett klassifikationsschema. Jag har således inte för frågorna i mitt analysinstrument 

på förhand definierat vad svaren på dem kan vara, dvs. det finns inte bara vissa värden de kan anta. 

Både för och nackdelar går att finna i detta. En fördel med användandet av ett klassifikationsschema 

är att det ger fokus och kan bidra till synliggörandet av saker i texten, som eventuellt skulle kunna 

missas annars, genom att man vet vad man ska leta efter. Jag resonerar dock som så att om jag 

använder mig av ett klassifikationsschema och anger bestämda värden som variablerna kan anta så 

lägger jag en slags restriktion över mitt material på så sätt att jag bara kan beskriva 

utvärderingsidéer utifrån hänvisning till redan existerande utvärderingsmodellers variabelvärden. 

Detta innebär att det finns en risk att jag missar att beskriva eventuella nya idéer om utvärdering, 

och enligt Teorell och Svensson så är ”att uttolka nya, ännu okända, innebörder i ett empiriskt 

material [...] ett centralt moment på vägen mot en fruktbar beskrivning” (2013, 25). I användandet 

av ett klassifikationsschema kan en situation uppstå där texten “[...] inte själv får tala” (Bergström & 

Boréus 2012, 167) och där man i sin iver att passa in vad som kan utläsas i texten i de klassifikationer 

som används tänjer på vad texten säger i den grad att man tillskriver den en betydelse som inte finns 

(Ibid.).  

Vidare så vet jag inte enligt vilken princip jag skulle välja utvärderingsmodeller och således 

variabelvärden att använda i mitt klassifikationsschema då det inte finns någon enhetlig allmänt 

accepterad modellkatalog av utvärderingsmodeller i utvärderingslitteraturen eller ens en entydig 

uppfattning av hur en utvärderingsmodell ska definieras (Lindgren 2012, 91; Karlsson Vestman 2009 

,61). Tilläggas ska dock att även en begreppsapparat i viss mån påverkar vad som kan utläsas ur det 

studerade materialet genom att den avgränsar vad som studeras. På så sätt handlar kanske 

skillnaden mellan klassifikationsschema och begreppsapparat mer om grader än arter. 

Begreppsapparaten ger kanske bara några grader mer utrymme för att, så att säga, “tänka fritt”.  

Det läge jag intagit kan sägas vara ett slags mellanläge mellan en deduktiv ansats med ett 

detaljerat klassifikationsschema och en mer induktiv ansats utan teoretisk vägledning eftersom min 

begreppsapparat, även fast den inte preciserar några värden, ändå “pekar mig i viss riktning”.  

Sammanfattningsvis så har jag valt att studera och beskriva eventuella idéerna om 

utvärdering som kan utläsas i en svensk statlig myndighets utvärderingspolicy med hjälp av den 

begreppsapparat jag utvecklat. Innan vi tittar närmare på min begreppsapparat, dvs. det som är mitt 

analysinstrument, ska jag dock säga något om den analysenhet jag ska studera; mitt val av fall.  
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4. VAL AV FALL 

 

Jag har använt mig av en fallstudiedesign där jag genom en kvalitativ textanalys gjort en idéanalys av 

Sidas utvärderingspolicy. Valet av att studera Sida gjordes eftersom Sida är en myndighet som har 

arbetat med utvärdering sedan 1970-talet (Sida 2017c). Sida bör därför rimligen ha ett mer medvetet 

ställningstagande till hur man ser på och arbetar med utvärdering och därför mer genomarbetade 

ideér om utvärdering jämfört med exempelvis en mer nystartad myndighet. Chansen att kunna 

uttyda en sammanhängande idé om utvärdering ansåg jag således vara god hos Sida. Vidare bör Sida 

inte systematiskt skilja sig från andra svenska myndigheter vilket jag tänker ökar chansen för att 

eventuellt kunna generalisera resultaten till andra svenska myndigheter av liknande karaktär. 

Samtidigt så är Sida ändå så pass olikartad från många svenska statliga myndigheter genom vad 

deras verksamhet är inriktad på (bland annat [...] ”att skapa förutsättningar för fattiga människor att 

förbättra sina levnadsvillkor” (Sida 2017a)) att det kanske avspeglar sig i deras “utvärderingstänk” 

och således resulterar i en speciell syn på och idé om utvärdering. Vilket i sig vore intressant, för om 

Sidas idé visar sig vara annorlunda, dvs. skiljer sig från andra idéer om utvärdering, måste det 

rimligen vara något som förklarar den skillnaden. Att välja ett fall som har en möjlighet att medföra 

ett resultat som skiljer sig från andra idéer kan eventuellt vara befrämjande för vidare forskning i 

ämnet (Teorell & Svensson 2007, 152) på så sätt att andra kan ta vid vid min beskrivning och i sin tur 

försöka förklara varför det är en skillnad. Slutligen ska det sägas att något av en förutsättning för den 

typ av idéanalys av utvärderingspolicys som uppsatsen syftar till är att ett material med 

förhållandevis detaljerat resonemang finns att tillgå. Sida var den myndighet jag fann som hade mest 

och bäst material i detta hänseende. Något som jag ansåg som ett skäl gott nog för att välja just 

dem. Ska man beskriva idéer om utvärdering måste man gärna ha något material att grunda den 

beskrivningen på.  

Här passar bra att ännu en gång poängtera att det just är Sidas idéer om utvärdering och inte 

deras utvärderingspraktik som jag ämnar beskriva. Det är själva tänkandet bakom utvärdering, dvs. 

hur utvärdering är tänkt att praktiseras som är i fokus och inte det faktiska utvärderings “görandet”. 

Jag kommer således inte studera specifika utredningar från Sida utan fokuserar på att undersöka de 

generella riktlinjer för utvärdering eller utvärderingspraktik som finns.  

 

5. ANALYSINSTRUMENT 

 

Åter till mitt analysinstrument. För att besvara min frågeställning har jag som tidigare nämnt valt att 

göra en idéanalys, ett led i detta är att göra en kvalitativ textanalys. En kvalitativ textanalys syftar till 
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att genom att noggrant läsa textens delar dess helhet och det sammanhang vari den ingår få fram 

det huvudsakliga, centrala innehållet i texten (Esaiasson et al. 2017, 211). För att få fram detta 

innehåll krävs dock att frågor också ställs till texten, dessa frågor blir mitt analysinstrument. 

Analysinstrumentet har jag i enlighet med principen om kumulativitet samt tanken om  “varför 

uppfinna hjulet på nytt” lånat från tidigare forskare. Frågorna är fem till antalet och de första tre 

frågor i mitt analysinstrument kommer från Hertting och Vedung och deras bok “Den 

utvärderingstäta politiken” från 2009. Frågorna lyder enligt följande: Hur är utvärderingarna 

organiserade? Vilket övergripande syfte tänks de fylla? Vad kännetecknar deras design med 

avseende på värderingskriterium? De två återstående frågorna är utformade med inspiration från 

Hanne Foss Hansen uppsats “Choosing Evaluation Models: A Discussion on Evaluation Design” från 

2005. Dessa frågor handlar om hur utvärderingen används och om utvärderingens användning är 

något som betonas samt vilken metod som används i utvärderingarna.  

Även Premfors (1987) Franke-Wikberg (1992) Gröjer (2004) samt Nordesjö (2015) använder 

sig av flertalet av dessa fem frågor när de undersöker utvärdering, frågorna är följaktligen redan väl 

beprövade i studier av utvärdering och bör därför vara lämpade även för min undersökning. Mitt 

analysinstrument består således av följande fem frågor: 

 

1. Hur är utvärderingarna organiserade?  

2. Vilket övergripande syfte tänks de fylla?  

3. Vad kännetecknar deras design med avseende på värderingskriterium? 

4. Vem använder i huvudsak utvärderingen och är utvärderingens användning något som 

betonas? 

5. Vilken metod används i utvärderingarna? 

 

5.1 Specificering av analysinstrument 

En närmare förklaring av innebörden av de fem frågorna i mitt analysinstrument följer nedan. Först 

ska jag bara inflika att göra en kvalitativ textanalys, som nämnt innan, innefattar att studera textens 

delar och dess helhet för att utröna textens innebörd. Man måste så att säga, i viss mån, “agera lite 

detektiv” och läsa mellan raderna för att få svar på sina frågor. I presentationen av de olika 

dimensionerna i analysinstrumentet nedan har jag angett vissa frågor som i sin tur kan ställas till 

texten för att hjälpa till att utröna svaret på just den dimensionen, dessa frågor är dock bara en hjälp 

på vägen i att finna svaret, själva “detektivarbetet” måste fortfarande göras.  

De olika dimensionerna och dess svar kan även avslöja saker om varandra. Frågan om 

utvärderingens användning kan exempelvis säga något om utvärderingens syfte. Likaså för frågan om 
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organisering, och kanske även för de andra dimensionerna. Frågan om utvärderingens syftet är 

kanske därför i viss mån en överordnad dimension; syftet kan säga något om den idé om utvärdering 

som finns och de andra dimensionerna kan, förutom det de säger, eventuellt även säga något om 

syftet.  

 

5.1.1 Organisering  

Frågan om organisering handlar om vem som ska utföra utvärderingen och hur arbetet ska läggas 

upp (Vedung 1998, 93). Frågan om utvärderingens organisering kan således sägas handla om att 

definiera uppdragsgivare och utförare. Lämpliga frågor att ställa till texten för att utröna detta kan 

därav vara frågor som: Vem utför utvärderingen? Vem initierar utvärderingen? Och vem finansierar 

utvärderingen? (Hertting & Vedung 2009, 64). Om svaret på ovanstående frågor är“[...] aktörer som 

inte är berörda eller ansvariga för den utvärderade insatsen”(Ibid.). så är utvärderingen mer av den 

externa sorten medan om svaret på vem som utför initierar och finansierar är de som är berörda 

eller ansvarar för den utvärderade insatsen så är utvärderingen mer internt organiserad (Ibid.). 

 

5.1.2 Syfte 

Frågan om Syfte handlar om vad som är den egentliga övergripande avsikten med utvärderingen. 

Det kan nämligen finnas andra syften med utvärderingen än de sakinriktade (Vedung 1998, 93). 

Frågor att ställa till texten för att definiera detta kan därav vara frågor som: Vad anses viktigt att 

utvärdera? Vad anses inte lika viktigt att utvärdera? Och i vilken beslutssituation ska utvärderingen 

användas?  

Här kan frågan ställas om inte en utvärderings användning och dess syfte egentligen är 

samma sak? Det är en befogad fråga. En utvärderings syfte och dess användning bör rimligen i någon 

mån sitta ihop i den mening att syftet med en utvärdering kan hävdas vara det som avgör hur den 

ska användas (Foss Hansen 2005, 451-452). Men då ett syftet med en utvärdering inte är tydligt 

formulerat eller kanske till och med är dolt så är frågan om utvärderingens användning ett annat sätt 

att kanske komma närmare svaret om utvärderingens egentliga syfte. En utvärdering kan användas 

på många olika sätt: till exempel legitimerande och vad som kan kallas politiskt eller som ett 

“slagträ”(Ellström 2009, 102) dvs. som tecken på att en insats är legitim. En utvärdering kan också 

användas symboliskt/rituellt dvs. egentligen inte alls, eller så kan den användas främjande dvs.för att 

utveckla och förbättra den utvärderade interventionen.  

En vanligt förekommande uppdelning av syften med utvärderingar är: Kontrollerande, 

främjande/lärande och strategiskt/politiskt (Hertting & Vedung 2009, 65-66). En utvärdering som har 

ett kontrollerande syfte kan fungera som ett sätt att utkräva ansvar t.ex. att se om folkvalda politiker 
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gör det dom säger sig göra och levererar den politik som avsetts; dvs om folkvalda representanter på 

olika nivåer i samhället gör sitt jobb. Kontrollerande utvärdering kan därför sammanfattas som en 

mekanism för ansvarsutkrävande (Ibid.). När det gäller utvärderingar som har ett främjande/lärande 

syfte handlar det, som nämnts ovan, om att utvärderingen kan generera lärdomar och ska medverka 

till att förbättra och utveckla den intervention som utvärderas (Ibid.). Utvärderingar med 

strategisk/politisk syfte kan ses som ett sätt att svärta ned alternativt skönmåla politiska program 

t.ex. genom att bara utvärdera, och på så sätt bara belysa, saker i programmet som man redan vet 

inte fungerat eller tvärtom sådana saker som man vet fungerat väldigt bra (Ibid.). 

Sammanfattningsvis kan frågan om syfte sägas gälla vad som är den egentliga huvudsakliga och 

övergripande anledningen till att man utvärderar. 

 

5.1.3 Värderingskriterium 

 Med värderingskriterium avses det mått mot vilken en insats utvärderas. För att kunna göra en 

bedömning om något varit bra eller dåligt, lyckat eller mindre lyckat krävs någon form av måttstock 

(Hertting & Vedung 2009, 67). Att bestämma ett kriterium är således att bestämma med avseende 

på vad som någots värde ska bedömas (Ibid.). Några exempel på värderingskriterier är: mål som 

kriterium, alltså att bedöma insatsen mot i vilken grad den uppfyller målen med insatsen; brukarens 

eller intressenternas perspektiv som kriterium, vilket är att bedöma insatsen utifrån om den 

motsvarar brukarnas och intressenternas förväntningar och/eller önskningar; relevans som 

utvärderingskriterium dvs. att bedöma insatsen utifrån hur lämplig eller tillräcklig den är för att lösa 

det problem som insatsen är tillsatt för att lösa (Hertting & Vedung 2009, 67-70). Till detta 

tillkommer också, oavsett vilket värderingskriterium som används, att avgöra vid vilken grad något 

kan klassas som är bra eller dåligt/lyckat mindre lyckat, exempelvis hur mycket måste en insats 

uppfylla dess mål för att klassas som en lyckad sådan, gäller t.ex. bara fullständig måluppfyllelse? 

Eller hur nöjd måste en brukare eller intressent vara med en insats för att insatsen ska klassas som 

bra. Frågor att ställa till texten för att finna svar på frågan om värderingskriterium, om detta nu inte 

tydligt skulle anges, är när en insats bedöms som lyckad/misslyckad och vad detta då baseras på.  

 

5.1.4 Användning och betoning av användning  

Den fjärde frågan handlar om användning. Både vem som använder utvärderingen men även om 

själva användningen av utvärderingen är något som betonas.  

Frågan om vem som använder utvärderingen syftar på vem som i huvudsak är tänkt att 

nyttja utvärderingen. Är det myndigheten själva? Är det en utomstående part? Eller är det kanske 

tänkt att den ska komma till allmänhetens användning? Användare kan till exempel vara: finansiärer, 
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företag, chefer, personal, myndigheter eller politiker. Här kan således sökas efter i texterna om det 

sägs något om för vem utvärderingen produceras då den part för vilken utvärderingen produceras 

och dess användare rimligen bör sammanfalla.  

Frågan om användning av utvärderingen är något som betonas handlar helt enkelt om det i 

texterna trycks på att utvärderingen faktiskt ska komma till användning. Om det anses viktigt att den 

faktiskt nyttjas eller om det verkar som att man kanske, som Lena Lindgren i sin bok 

“utvärderingsmonstret” beskriver det “ [...] utvärderar för att så gör man i moderna organisationer” 

(2008, 22). Kanske kan det uppfattas som att utvärderingens användning är inskriven i själva 

definitionen av utvärdering, men då det visar det sig att utvärderingar ibland inte används 

överhuvudtaget, utan att “[...] rapporten blir främst en “hyllvärmare” ” (Lindgren 2008, 103) så 

verkar det inte vara ett helt problemfritt antagande. Om policyn inte tyder på att man tänker sig ett 

instrumentellt användande av utvärderingen så kan det ses som ett tecken på att utvärderande 

istället har mer av ett rituellt syfte, dvs. är något som mer görs för syns skull och i viss mån bara är en 

upprepning av ett beteende som egentligen inte har någon betydelse (Vedung 1998, 223-224). 

Frågan om användning kan följaktligen, i viss mån, sägas vara ännu ett sätt att komma närmare vad 

som är det egentliga syftet med utvärderandet. Saker att leta efter i texterna för att få svar på frågan 

om utvärderingens användning betonas kan exempelvis vara om det finns beskrivet att det finns en 

plan för hur spridningen av utvärderingen ska göras och hur resultatet av utvärderingen ska 

presenteras eftersom det rimligen bör kunna indikera en betoning av användning av utvärderingen. 

 

5.1.5 Metod 

Slutligen kommer vi till den femte och sista frågan i analysinstrumentet, denna fråga har jag döpt till 

metod. Med metod avses främst att undersöka om myndigheten använder sig av kvalitativa eller 

kvantitativa metoder i sin utvärderingspraktik.  Är det ett tekniskt tillvägagångssätt med så kallade 

“hårda data” i form av siffror, enkäter, standardiserade frågeformulär osv. Det vill säga, samlas data 

in som mer lutar åt att behövas bearbetas statistiskt. Eller undersöks saker som inte går att mäta och 

“besiffra” på samma sätt, dvs. mer “mjuka data”, varav perspektivet som används är ett mer 

tolkande eller beskrivande perspektiv där fokus ligger mer på förlopp och processer så att 

metoderna snarare består av, exempelvis, djupintervjuer, tolkning av texter osv.  

Detta är intressant att undersöka eftersom val av metod kan indikera vad som anses viktigt, 

vad man vill studera. Kvalitativa metoder, som nämnt ovan, ger t.ex. ett större fokus på förlopp och 

processer vilket leder till att ett användande av den kan indikera ett synsätt där det som anses 

viktigt, det man vill fokusera, är de olika enskilda individerna och aktörerna inom interventionen, vad 

de gjort och inte kanske för att kunna utkräva ansvar av dem. Mer kvantitativa metoder riktar på 
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samma sätt kanske mindre fokus på processer och förlopp och ger istället en mer övergripande bild 

där enskilda aktörer inte hamnar lika mycket i fokus. Val av metod kan alltså ha konsekvenser för vad 

som fokuseras och inte, vilket i sin tur, eventuellt, kan avslöja något om den idé om utvärdering som 

finns.  

 

Detta är alltså de fem dimensioner jag kommer utforska materialet ifrån för att sedan kunna 

beskriva Sidas idéer om utvärdering. När vi nu har bekantat oss med analysinstrumentet skall vi gå 

vidare till att se på det material som frågorna i analysinstrumentet ska ställas till. 

 

6. MATERIAL  

 

En policy är, som tidigare nämnts, en “[...] programförklaring eller en uppsättning uttryckligen 

deklarerade riktlinjer för en verksamhet, inklusive de åtgärder som vidtas för att förverkliga 

programmet eller riktlinjerna” (Lindgren 2012, 65). En policy behöver per definition följaktligen inte 

vara nedskriven i ett dokument utan kan exempelvis vara något som är verbalt uttryckt. En 

utvärderingspolicy skulle därför kunna studeras genom att utföra intervjuer, fokusgrupper eller 

liknande med anställda på Sida. Jag har dock av tidsmässiga och praktiska skäl samt för att jag tror 

det är en metod som är väl lämpad för att studera policies, eftersom dessa rimligen bör gå att finna i 

olika dokument, valt att göra en idéanalys baserad på en kvalitativ textanalys. Det material som kan 

användas för att studera policies kan således vara olika dokument, exempelvis rapporter, protokoll, 

manualer och handledningsmaterial.  

Det material jag valt att studera för att undersöka Sidas utvärderingspolicys är därav just 

sådana dokument hos myndigheten som på ett eller annat sätt beskriver deras generella riktlinjer för 

utvärdering eller utvärderingspraktik. Det materialet jag studerat består av Sidas Evaluation 

Handbook från 2017 som avser utvärdering av interventioner finansierade av Sida gällande 

utveckling och innehåller “Sida’s Evaluation Guidelines” och “Sida’s Manual for Planning and 

Commissioning Evaluations”. Materialet är författat av Sidas chefsutvärderare Joakim Molander och 

dess innehåll riktar sig i huvudsak mot anställda inom myndigheten, även om Sida menar att 

innehållet också kan vara användbart för Sidas samarbetspartners eller utvärderare av aktiviteter 

som Sida bistått (Sida 2017d, 3).  

 Vad gäller materialets användbarhet som källa i förhållande till mitt syfte, så anser jag den 

vara god. För det första består materialet uttryckligen av “Sida’s Evaluation Guidelines”, tankar om 

utvärderande bör därför gå att utröna här. För det andra består materialet även av “Sida’s Manual 
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for Planning and Commissioning Evaluations” något som även det bör kunna ge ledtrådar till 

myndighetens idéer om utvärdering.  

Om det finns något som eventuellt skulle kunna problematiseras så vore det det faktum att 

detta är ett material som ännu inte är publicerat. Materialet ingår nämligen i Sidas kommande 

handbok för utvärdering. En risk för att vissa feltolkningar av materialet skulle kunna göras finns 

följaktligen då det finns en möjlighet att delar av materialet eventuellt inte är fullständigt 

färdigformulerat. Denna risk borde dock vara relativt liten, vidare kan det avhjälpas genom att 

eventuella otydliga delar i materialet kan “kontrolleras” och jämföras mot andra delar i texten för att 

komma åt vad som egentligen avses.  

Om detta material också ska ses på ur en källkritisk synvinkel, dvs. om det uppfyller de 

källkritiska kraven på äkthet, samtidighet, oberoende och tendens (Esaiasson et al. 2017, 287-299), 

så resonerar jag enligt följande: För det första har jag inga skäl att tro att det studerade materialet 

inte skulle vara äkta, men i mitt fall innebär detta kriteriet kanske snarare om jag har skäl att tro att 

de dokument jag studerat egentligen inte återger myndighetens utvärderingspolicy. Men då jag 

definierat en policy som en “[...] programförklaring eller en uppsättning uttryckligen deklarerade 

riktlinjer för en verksamhet, inklusive de åtgärder som vidtas för att förverkliga programmet eller 

riktlinjerna” (Lindgren 2012,65) och materialet består av Sida’s Evaluation Guidelines” och  “Sida’s 

Manual for Planning and Commissioning Evaluations” så anser jag att de bör återger myndighetens 

generella riktlinjer för utvärdering eller utvärderingspraktik, alltså: myndighetens utvärderingspolicy. 

Frågan är snarare om studerandet av detta material är det bästa sättet att studera 

utvärderingspolicy.  

 Vad gäller samtidighetskriteriet så kanske det kriteriet är av större relevans när man talar 

om en specifik händelse och dess återgivning än för det jag undersöker, men det jag kan säga är att 

då det material jag studerar är väldigt nytt då det är daterat till November 2017 så är det inte så 

troligt att det som står där inte längre skulle vara gällande för Sidas utvärderande, författandet av 

texten och min tolkning av texten är, så att säga, samtida. Materialet, i och med att det kommer från 

Sida själv, är även primärkällor så sammanfattningsvis så bör inte samtidighetskriteriet utgöra något 

problem.  

Vad gäller oberoendekriteriet så hamnar vi i samma frågeställning som för äkthetskriteriet, 

jag har inget skäl att misstro det faktiska innehållet i materialet men oberoendekriteriet handlar i 

mitt fall kanske snarare om det faktiska innehållet i texterna behandlar det ämne jag vill studera. 

Detta vill jag med samma argument som för äkthetskriteriet besvara med ett ja. Ett sätt att 

säkerställa att innehållet i texterna verkligen återger utvärderingspolicyn hade dock varit att även 

göra intervjuer med anställda på Sida där samma dimensioner och frågor som i mitt 
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analysinstrument ställs för att på så sätt jämföra om den bild som återges muntligt stämmer överens 

med den som ges i materialet. Kombinationen av intervjuer och textanalys kanske även är svaret på 

vad som skulle vara det bästa tillvägagångssättet för att studera en policy.  

Slutligen så är det inget vidare känsligt eller kontroversiellt ämne som diskuteras i texterna 

därav bör det inte vara någon oro för tendens, dvs. att informationen skulle vara vinklad eller 

tillrättalagt på något sätt, men även här vore intervjuer ett sätt att kontrollera om det som sägs i 

dokumenten verkligen kan anses spegla myndigheternas utvärderingspolicy eller om vad som sägs i 

dokument och hur den faktiska utvärderingspolicyn ser ut egentligen är två skilda saker.  

Sammanfattningsvis vill jag dock hävda att en kvalitativ textanalys av det material jag 

studerat är ett fullt dugligt sätt att studera policys även om det finns en möjlighet att en 

kombination av det textanalytiska tillvägagångssättet och intervjuer kanske hade varit ännu bättre.  

Om man istället ska tala om tolkning av materialet så är jag medveten om att hänsyn måste 

tas till att jag som uttolkare kommer med min “förförståelse” till detta material, och att texterna är 

del i ett sammanhang. Men då jag genom studier i kursen maktens organisering ( vilken behandlar 

utvärdering) samt inläsning av utvärderingslitteratur har god kontext kännedom, dvs. jag förstår att, 

för att ta ett väldigt simpelt exempel, utfall i utvärderingssammanhang betyder observerade 

förändringar hos det som en intervention riktar sig till (Lindgren 2012, 87) och inte att någon gör en 

plötslig rörelse i någon riktning, så anser jag mig kunna göra en god tolkning av texterna. Ytterligare 

en sak som pekar på att jag bör kunna göra en bra tolkning av texterna är det faktum att texterna i 

det material jag studerar skapades i ett svenskt samhälle på 2000-talet och min tolkning görs i ett 

svenskt samhälle på 2000-talet. Jag bör således som mottagare av texten ha samma tolkningsverktyg 

som skaparen av den hade (Bergström & Boréus 2012, 33). Någon större risk för att jag gjort en 

misstolkning av materialet anser jag därför inte föreligger.  

Eftersom studien i och med att den består av tolkning av texter kan sägas bestå av objektiv 

data så bör andra forskare med hjälp av mitt analysinstrument, med reservationen att de gör samma 

tolkning som mig av texterna, kunna upprepa studien med i stort sett samma resultat. En 

förutsättning för deras möjlighet att göra samma tolkning som mig är dock att en tydlig redovisning 

görs av de olika stegen som tas i undersökningen, samt de antaganden och de argument som ligger 

till grund för olika tolkningar av materialet. I nästföljande avsnitt redogörs således för den analys jag 

med hjälp av mitt analysinstrument gjort av Sidas utvärderingspolicys och där olika citat samt 

källhänvisningar till texterna agerar som belägg för de tolkningar jag gjort och i slutändan även de 

slutsatser jag dragit.  
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7. ANALYS  

Valet av att studera Sida gjordes, som tidigare nämnt, mot bakgrund av att Sida har arbetat med 

utvärdering sedan 1970-talet (Sida 2017c). Något som tänktes innebära innehavandet av ett mer 

medvetet ställningstagande till hur man ser på och arbetar med utvärdering vilket i sin tur tänktes 

generera en ökad sannolikhet för existensen av mer genomarbetade idéer om utvärdering. Chansen 

att kunna uttyda en sammanhängande idé om utvärdering ansåg jag således vara god hos Sida. 

Nedan följer den analys jag med hjälp av mitt analysinstrument gjort av Sidas utvärderingspolicy 

presenterad utifrån de fem dimensionerna i analysinstrumentet. Den första dimensionen i ordningen 

är syfte.  

 

7.1 Syfte 

Sidas uppdrag är att verkställa svensk utrikespolitik som ska generera förutsättningar för fattiga 

människor att förändra sina levnadsvillkor till det bättre (Sida 2017a). Vidare arbetar dom med 

reformsamarbete i Östeuropa samt förmedlar humanitärt bistånd till människor i nöd (Ibid.). 

Uppgiften består av att förmedla bidrag och annan finansiering samt att förse regeringen med de 

underlag och bedömningar som behövs för att den ska kunna realisera sin biståndspolitik (Ibid.). 

Sidas verksamhetsidé sammanfattas i följande tre meningar: “Vi finns för att stimulera hållbar 

utveckling och rädda liv” “Vi strävar efter att leda förändringen som utrotar fattigdomen” samt “Vi är 

öppna målmedvetna och modiga” (Sida 2017a). 

 Sida använder sig av en resultatbaserad verksamhetsstyrning (Sida 2017b). Något de 

definierar som antagandet av ett reflekterande förhållningssätt där frågor som: "Vad vill vi 

uppnå?", "Hur har det gått?" och "Vad kan vi göra annorlunda för att öka chanserna att målen 

ska uppnås?" ställs, samt att man försöker maximera nyttan av verksamhet genom att alltid dra 

lärdom av framgångar och misslyckanden och utifrån dem sedan förbättra verksamheten (Sida 

2017b). Redan detta implicerar att utvärdering inom Sida rimligen skulle ha ett främjande syfte, dvs. 

att Sida utvärderar för att det är något som gynnar verksamheten.  

Sida menar att utvärdering är en viktig del av en resultatbaserad verksamhetsstyrning då 

utvärdering just genererar information om utförande och resultat av en intervention (Sida 2017d, 

10). Sida har, som tidigare nämnts, sysslat med utvärdering sedan 1970-talet, men då under namnet 

resultatvärdering (Sida 2017c). Idag definierar Sida utvärdering som [...] a systematic and objective 

approach of determining the merit, worth or value of something” (Sida 2017d, 8). Detta kan 

ungefärligt översättas till att via ett systematiskt och objektivt tillvägagångssätt fastställa de 

inneboende kvaliteterna hos ett utvärderingsobjekt och dess betydelse och nytta i det systemet det 
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ingår i (Lindgren 2012, 89). Sida skiljer på utvärdering, uppföljning och granskning. Uppföljning 

definierar Sida som kontinuerlig bevakning av aktiviteter och resultat där man ser på dem i 

förhållande till i förväg bestämda mål medan Sida ser på granskning som något som främst handlar 

om finansiellt ansvarsutkrävande och mer är ett arbete för revisorer (Sida 2017d, 10). Sida menar att 

distinktionen mellan uppföljning och utvärdering främst handlar om analytiskt djup, dvs. att medan 

uppföljning kan bestå av att endast registrera resultat i förhållande till budgets eller planer så består 

utvärdering av att ställa mer varförfrågor, dvs. frågor om varför det blev som det blev, exempelvis 

varför vissa resultat uppnåddes medan andra inte (Sida 2017d, 14). Att ordentlig uppföljning av en 

intervention har gjorts menar man dock kan vara en förutsättning för möjligheten att göra en 

tillfredsställande utvärdering eftersom en utvärdering i någon mån kräver att det finns 

uppföljningsdata (Sida 2017d, 14). Sida verkar alltså bland annat se på och använda utvärdering som 

ett sätt att komma åt kausalitet; vad orsakade vad och varför? Att Sida använder sig av utvärderande 

med en process spårande karaktär vore således inte orimligt.  

 Sida menar att deras utvärderingsverksamhet rent generellt kan bidra till “ Knowledge 

about what works for whom, under what circumstances and how, which contributes to learning at 

Sida and among other actors in development cooperation [...] ”(Sida 2017d, 9). Själva syftet med 

utvärderandet hos Sida verkar alltså vara av den främjande/lärande sorten. Sida menar även att 

utvärdering är något som bidrar till att välinformerade beslut kan tas inom deras verksamhet då det 

ger en förståelse för hur och varför vissa resultat uppnåddes och andra inte samt om de uppnådda 

resultaten var relevanta och hållbara (Sida 2017d, 8). Även detta verkar indikera att utvärdering hos 

Sida har en typ av lärande/främjande syfte i och med hur utvärdering ska bidra med förståelse av 

resultat. Vidare så fastslår Sida att även själva utvärderande processen i sig kan vara en möjlighet för 

lärande för de som deltar i utvärderandet (Sida 2017d, 8). Något som även det tyder på ett 

lärande/främjande syfte. 

Sidas utvärderingsobjekt är interventioner som är finansierade av Sida och sträcker sig, bland 

annat, från olika projekt och program till strategier, tillvägagångssätt och metoder (Sida 2017d ,9). 

Nedan följer några exempel på hur Sidas utvärdering används:  

 

“To help Sida and its partners to assess progress of an on-going project to inform decisions 

on how project implementation may be adjusted and improved.”  

 

“To provide Sida and its partners with an input to upcoming discussions concerning the 

preparation of a new phase of a project. “  
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“To serve as an input to the decision on whether a project shall receive continued funding or 

not.”  

 (Sida 2017d, 18).  

 

Sida använder sig alltså av utvärdering som verktyg för beslutsfattande och lärande för Sida och 

Sidas samarbetspartners (Sida 2017d, 18).  

Sammanfattningsvis så indikerar ovanstående att utvärdering hos Sida har ett 

lärande/främjande syfte. Utvärdering användas lärande genom hur de använder utvärderande för 

att förstår vad som har hänt och varför. Utvärdering används främjande genom hur Sida använder 

sig av den informationen utvärderingen gett som verktyg för beslutsfattande för att utveckla och 

förbättra, dvs.främja, den utvärderade interventionen.  

 

7.2 Värderingskriterium  

De kriterier mot vilken Sida utvärderar en intervention är fem till antalet och är satta i samförstånd 

med utvärderingsnätverket EvalNet i organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings 

biståndskommitté (Sida 2017d, 19). Kriterierna är följande: Relevance, efficiency, effectiveness, 

impact, och sustainability. Relevancekriteriet kan t.ex. handla om ”To which extent has the project 

conformed to the needs and priorities of the beneficiaries?” Efficiencykriteriet kan ställa frågan: 

“Can the costs for the project be justified by its results?” Medan effectivenesskriteriet kan handla 

om “To which extent have the project contributed to intended outcomes? If so, why? If not, why 

not?” Impactkriteriet kan ställa frågan: “What is the overall impact of the project in terms of direct 

or indirect, negative and positive results? Slutligen kan frågan om sustainability handla om ifall det är 

“[...] likely that the benefits of the project are sustainable?” (Sida 2017d, 19).  

Sida utvärderar alltså en intervention utifrån hur väl den uppfyllt dessa kriterier. Vid vilken 

grad av uppfyllelse ett kriterium klassas som uppfyllt anges dock inte. Sida nämner bara att samtliga 

av ovanstående kriterier inte måste tas i beaktande i utvärderingen utan att fokus kan ligga på några 

få utvalda (Sida 2017d, 20). Exempel på formuleringar av utvärderingar där några av ovanstående 

kriterier ingår kan därför se ut som följer : 

 

-Evaluate the relevance, effectiveness and potential sustainability of a project and formulate 

recommendations as an input to upcoming discussions concerning the preparation of a new 

phase. 
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-Evaluate effectiveness and efficiency of a project as an input to the decision on whether the 

project shall receive continued funding or not. 

 

-Evaluate the relevance and impact of support to civil society in a country to provide Sida 

with  background information for developing an operationalisation plan for the new 

cooperation strategy.  

   (Sida 2017d, 20. Min kursivering).  

 

Sidas övergripande mål med en intervention kan alltså i någon mån sägas vara att en intervention 

ska vara: i) relevant för brukarna eller intressenterna av en den, ii) att den ska vara kostnadseffektiv 

vad gäller (förmodar jag) tid, pengar, material och energi, iii) att interventionen uppfyller alla de mål 

som den tillsatts för att uppfylla, iv) att interventionen har en positiv inverkan v) att resultatet av 

interventionen är hållbara.  

Olika värderingskriterier sätter alltså olika aspekters av interventionen i fokus. För kriteriet 

relevans är brukare och intressenter i fokus och eftersom relevans i någon mån borde ingå i/vara en 

del av om interventionen samstämmer med brukarens/intressentens önskningar eller förväntningar 

så verkar det vid användandet av det kriteriet vara en slags brukarutvärdering som görs. Om Sida 

skulle utvärdera en intervention endast utifrån relevans kriteriet så skulle det således kunna hävdas 

att de använder sig av en brukarutvärdering. Effectiveness kriteriet verkar istället handla om 

måluppfyllelse; har interventionen gett de utfall den var tänkt att ge? Här skulle Sidas utvärderande 

istället kunna klassas som målutvärdering.  

Hur Sidas utvärderande kan kategoriseras verkar följaktligen bero på vilket/vilka kriterier de 

använder sig av. Olika kriterier genererar olika typer av utvärderingar. Så även om det såklart i någon 

mån kan dras lärdomar från allt så kan man fråga sig hur lärande/främjande en utvärdering är som 

bara kollar på ett kriterium? Med andra ord, går det att säga att Sidas syfte med utvärdering alltid är 

lärande/främjande? Något som talar för att det ändå kan vara så är att Sida även om de menar att 

alla kriterier inte behöver användas i en utvärdering, faktiskt rekommenderar att utvärderare bör 

använda sig av flera kriterier i en utvärdering (Sida 2017d, 20). Att man bara skulle kolla på 

måluppfyllelse eller bara fokusera på intressenten/brukarens nöjdhet är således kanske inte så 

troligt. Därav kan vi återigen konstatera att Sidas syn på vad det övergripande syftet med 

utvärdering är verkar vara lärande/främjande.  
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7.3 Metod 

Hur Sida utvärderar, alltså vilken metod som används, menar Sida avgörs av utvärderingens syfte, 

omfattning och utvärderingsfrågor (Sida 2017d, 34). Att Sida alltid använder sig av en speciell metod 

i sitt utvärderande kan därför inte hävdas. Men om några slutsatser ska dras av de val av metoder 

som Sida väljer att nämna för att exemplifiera olika tillvägagångssätt för insamlandet av data i 

forskningsarbetet verkar kvalitativa metoder dock inte vara ovanliga, Sida säger nämligen att: 

“During the research phase the evaluation team collects data through document analysis, interviews, 

field visits, workshops and other methods.” (Sida 2017d, 28).  

Sammanfattningsvis så indikerar detta att Sida ser på utvärdering som något som både kan 

utföras med kvantitativa och kvalitativa metoder. Sida verkar således inte ansluta sig till någon 

särskild “tradition” av utvärdering, t.ex. bara mätning, utan man använder den metod som anses 

bäst lämpad för det som ska göras. Att något speciellt alltid fokuseras går därför inte att säga, utan 

Sida  verkar vara intresserade både av processen, dvs. använder sig av utvärderande med en process 

spårande karaktär, och av den mer övergripande bilden.  

 

7.4 Användning och betoning av användning  

Användare av Sidas utvärderingar är, som tidigare nämnt, Sida och Sidas samarbetspartners (Sida 

2017d, 18) men kan även vara andra aktörer, exempelvis media eller allmänheten. Vad som är tydligt 

är i alla fall att vem som ska använda utvärderingen har konsekvenser för olika aspekter av 

utvärderandet. Exempelvis för hur resultatet kommuniceras och redovisas. 

Valet av teknik för att kommunicera och sprida utvärderingsresultat menar Sida nämligen 

beror på vilka de tänkta användarna av en utvärdering är samt hur de i sin tur tänkt använda 

utvärderingen (Sida 2017d, 30). Något Sida fastslår är att den som håller i utvärderingen redan i 

planeringsstadiet bör föra en diskussion med tänkta användare om hur och när resultatet av 

utvärderingen bör kommuniceras (Sida 2017d, 30). Påpekas görs även vikten av att säkerställa att 

den slutgiltiga utvärderingsrapporten “can readily be understood by the intended users of the 

evaluation and contains an executive summary” (Sida 2017d, 29). Den slutgiltiga utvärderingen 

redovisas ofta i en “evaluation report” men kan också redovisas i form av en workshop, en muntlig 

presentation, en teater eller som en film.  Alla utvärderingar som är beställd av Sida eller “Swedish 

foreign missions” och som redovisas i en “final evaluation report” ska dock publiceras i “Sida 

Decentralised Evaluation report series” som går att finna i Sidas publikationsdatabas (Sida 2017d, 

29). Då utvärdering ses som viktigt för att uppnå transparens och ansvarsutkrävande inom 

utvecklingssamarbete så menar Sida även att en spridning av utvärderingsresultat till allmänhet och 

media, både i Sverige och de länder Sida samarbetat med i den gällande utvärderingen kan vara till 

 
 
 
 

 
20 



 

godo (Sida 2017d, 31). Detta kan exempelvis göras i form av  “evaluation briefs”, webbaserade 

seminarier, eller via film och teater (Sida 2017d, 31).  

Här ser vi att Sida från start av en utvärdering i och med planerandet av utvärderingen till 

dess avslut i och med spridningen/kommuniceringen av resultatet av utvärderingen, har de tänkta 

användarna av utvärderingen i åtanke. Detta indikerar att Sidas utvärderande i viss mån är inriktat 

på användarna, utvärderingen verkar ska bli så användarvänlig som möjligt. 

Vad gäller vad som händer med de resultat som en utvärdering producerar och hur Sida 

planerar för utvärderande så har Sida för det första har ett slags system som syftar till att säkerställa 

att kunskaper genererade av utvärderingar faktiskt används (Sida 2017d, 7). Detta system 

tillhandahåller en plan för hur man ska implementera den slutsats utvärderingen kommer fram till 

eller de rekommendationer den ger (Sida 2017d, 7). För att säkerställa att en utförd utvärdering är 

användningsbar och att den faktiskt används betonas även att det bör ha planerats när 

utvärderingens resultat bäst kan bistå i ett viktigt beslutsfattande (Sida 2017d, 133). För det andra 

menar Sida att frågor angående utvärdering bör adresseras redan i designen av en intervention (Sida 

2017d, 13) och att det bör tänkas på att förberedelserna för att göra en utvärdering användbar kan 

vara tidskrävande, så att detta planeras för (Sida 2017d, 14).  

Utvärdering verkar följaktligen inte vara något som Sida bara gör för enstaka interventioner 

utan det verkar, i och med hur Sida anser att det bör planeras för att utvärdera, vara mer 

systematiskt än så. Det viktigaste verkar dock inte vara själva planerandet i sig, utan det viktigaste 

verkar vara vad en god planering kan generera; en användbar utvärdering. Sida verkar resonera som 

så att ju mer/bättre det planeras för en utvärdering desto mer ökar utvärderingens möjligheter att 

bli användbar. Sidas fokus verkar onekligen ligga på att en utvärdering ska vara användbar. Att så är 

fallet blir än tydligare i avsnitt 7,6  där frågan om användning tas upp igen. Men först; frågan om 

utvärderingens organisering.  

 

7.5 Organisering 

Vad gäller hur själva organiserandet av utvärderandet ser ut så har Sida för det första; ett särskilt 

team som arbetar med utvärdering. Utvärderingsteamet koordinerar utvärdering hos Sida och leds 

av en chefsutvärderare. I deras uppgifter ingår, bland annat, att utföra interna utvärderingar, att 

representera Sida i internationella utvärderingssammanhang, att arbeta med att utveckla och stödja 

den nationella utvärderingskapaciteten i utvecklingsländer, att tillhandahålla publikationer av 

utvärderingar utförda av Sida och att vara ett stöd till andra utvärderare inom Sida, samt att bidra till 

vad man kallar ”[...] a culture of learning and evaluative thinking at Sida” (Sida 2017d, 6-7).  
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Vad som faktiskt menas med att Sida tänker att utvärderarna ska bidra till en “culture of 

learning and evaluative thinking” är något oklart, men att Sida har en särskild enhet för utvärdering 

indikerar existensen av ett medvetet ställningstagande till utvärdering. Detta eftersom de genom att 

ha ett utvärderingsteam kan sägas ha delvis utskiljt den utvärderande verksamheten från övrig 

verksamhet. Utvärdering kan alltså sägas vara något de aktivt jobbar med. För det andra så delar 

Sida in utvärderingar i tre olika kategorier: Partnerledda, decentraliserade och strategiska 

utvärderingar (Sida 2017d, 5). En partnerledd utvärdering är en utvärdering som är beställd och ledd 

av en samarbetspartner till Sida. En decentraliserad utvärdering är en som är beställd av “[...] foreign 

missions and Sida units within their respective field of responsibility” (Sida 2017d, 5-6). Medan en 

strategisk utvärdering är en utvärdering utförd av Sida på beställning av Sidas generaldirektör mot 

bakgrund av dess strategiska vikt för Sida (Sida 2017d, 5-6).  

Denna indelning av utvärdering visar att Sida inte bara använder utvärdering för att lära eller 

främja den egna verksamheten utan att rent strategiska syften kan finnas. Ännu en tolkning som 

skulle kunna göras är att strategiska utvärderingar verkar vara av särskild vikt för Sida eftersom det 

är den enda kategorin där endast Sida är involverad. Å andra sidan bygger den tolkningen dock i viss 

mån på att Sida anser att det som är av särskild vikt för deras verksamhet ska tas om hand internt, 

och om det är ett resonemang de för har jag inga belägg för. Att Sidas utvärderande ibland har ett 

strategiskt syfte kan dock konstateras. Något annat som också kan konstateras är att Sida använder 

sig av både interna och externa utvärderingar även om de alla är helt eller delvis finansierade av Sida 

(Sida 2017d, 3).  

När bör då en utvärderingen tillsättas enligt Sida? Utvärdering av en intervention 

rekommenderas enligt Sida särskilt när i) ett projekt eller program har ett oklart eller omtvistat utfall 

ii) för stora och dyra interventioner iii) där Sida har ett strategiskt intresse iv) när intressenter är 

intresserade av en utvärdering och v) för pilotprojekt eller innovativa projekt eller program (Sida 

2017d, 12). Att detta är de fall för vilket utvärdering ses extra viktigt implicerar att när Sida behöver 

mer kunskap om något; oklara omtvistade utfall, pilotprojekt eller innovativa projekt, eller när 

mycket “står på spel” ; stora dyra intervention, strategiskt intresse, intressenters intresse, så är 

utvärdering viktigt. Sida verkar således både ha en kunskapsinriktad approach till utvärdering vilket 

kan anses vara en del av det lärande/främjande syftet men de har även, som tidigare nämnt, en mer 

strategisk syn på utvärderandet. Detta dels eftersom Sida anger att utvärderandet bör göras där Sida 

har ett strategiskt intresse men även för att Sida överhuvudtaget gör en uppdelning som ovan, där 

de har urskiljt i vilka situationer man allra helst bör utvärdera en intervention. Sida har följaktligen på 

ett eller annat sätt analyserat i vilka situationer en utvärdering gör allra störst nytta, vilket i någon 

mån måste anses strategiskt.  
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Något annat som rör själva organiserandet av utvärderingen är vad Sida kallar Terms of 

References (ToR) och som är ett slags verktyg eller en manual som utvärderare vid Sida kan använda 

sig av som en instruktion för hur de ska bedriva sitt arbete (Sida 2017d, 16-17). Följande nio punkter 

ska enligt Sida vara stipulerade i ToR:  

1. Evaluation object and scope 

2. Evaluation purpose: Intended use and intended users 

3. Evaluation objective and questions 

4. Methodology and methods for data collection and analysis 

5. Organisation of evaluation management 

6. Evaluation quality 

7. Time schedule and deliverables  

8. Evaluation team qualifications 

9. Financial and human resources  

(Sida 2017d, 17). 

 

Sida betonar att det bör vara tydligt vem som har vilken roll i en utvärderingsprocess särskilt med 

avseende på beslutsfattandet under processen (Sida 2017d, 15). Detta, sammantaget med 

utvärderingsverktyget ToR, tyder på att Sida för det första anser att utvärderandet ska vara väl 

organiserat men också att de anser att även själva utvärderandet ska gå att utvärdera, såkallad 

metautvärdering. Sida verkar ha ett synsätt på utvärdering där ansvar ska kunna utkrävas av 

utvärderarna. Utvärdering är således inte något som Sida anser kan göras precis hur som helst, utan 

man måste som utvärderare kunna stå för sina val under processen.  

 

7.6 Användning och betoning av användning: ännu en gång 

Det verkar som att det enligt Sida är ett måste att det är tydligt fastställt vem som ska använda 

utvärdering och hur de ska använda den innan en utvärdering sätts i verket (Sida 2017d, 15). Tänkta 

användare måste även konsulteras och ett avtal ingås gällande deras involvering i 

utvärderingsprocessen (Ibid.). Detta fastställande av vem och hur utvärderingen ska användas samt 

rådgörandet med dessa innan utvärderandets början indikerar att hur utvärderingen kommer se ut 

till viss del beror på användaren av den, de tänkta användarna är inte bara passiva mottagare av 

utvärdering utan är även med och utformar den. Avtalet som måste ingås indikerar emellertid att 

Sida stipulerar vissa gränser för användarens involvering, dock ges ingen information om var dessa 

gränser faktiskt går. Sida menar också att förutom de tänkta användarna av en utvärdering kan det 

även finnas andra eventuella intressenter som måste informeras om utvärderingsprocessen t.ex. 
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lokala myndigheter i den region eller kommun där utvärderingen äger rum (Sida 2017d, 15). Detta 

tyder på att Sida i någon mån vill ta hänsyn till alla som på något sätt påverkas av utvärderingen även 

om störst fokus onekligen verkar vara riktad på de tänkta användarna av utvärderingen.  

Sidas säger att Sidas“[...] evaluation findings are used to develop Sida’s organisational 

practises, to strengthen the effects of development cooperation and to contribute to transparency 

among stakeholders” (Sida 2017d, 7) Något som bland annat verkar indikera en organisatorisk 

användning av utvärdering; utvärdering bör komma till en strukturell användning. Sidas 

grundinställning till utvärdering verkar dock vara att en utvärdering ska vara användbar rent 

generellt. Något som redan indikerats, och som nämns på flertal ställen i det studerade materialet 

(Sida 2017d, 8-9, 22, 28, 33). Vilken typ av användning Sida avser, förutom som verktyg för 

beslutsfattande och lärande för Sida och Sidas samarbetspartners (Sida 2017d, 18) stipuleras dock 

inte.  

Då det, som tidigare nämnts, finns många olika sätt att använda en utvärdering kan frågan 

ställas om Sida anser det fritt fram att använda en utvärdering hur som helst och för vilket syfte som 

helst så länge den de facto används? Sidas excessiva deklarerande av att utvärderingen ska vara 

användbar utan att sätta några krav på hur för tankarna till att det viktiga verkar vara användningen i 

sig.  

        Sida menar till och med att utvärderaren bör “facilitate the entire evaluation process with 

careful consideration of how everything that is done will affect the use of the evaluation” (Sida 

2017d, 28).  Även detta är en indikation på att Sida har ett synsätt på utvärdering som är 

användningsfokuserat. Detta går att problematisera, för var går gränsen för hur mycket man kan 

anpassa utvärderandet till att bli användbart innan själva utvärderandet upphör att, så att säga, vara 

ett utvärderande? Kan det göras avkall på olika metoder för datainsamling eller t.ex. de slutsatser 

som dras bara för att utvärderingen då inte blir användbar?  

Ett led i att försöka uppnå målet om användbarhet menar Sida är att försöka identifiera vem 

de tänkta användarna av en utvärdering är och att försöka fastställa hur de i sin tur avser att 

använda sig av utvärderingen (Sida 2017d, 8). Om detta inte kan fastställas ska en utvärderings inte 

utföras (Sida 2017d, 8). Detta kan tolkas på två sätt: i) att det är viktigt att veta vem de tänkta 

användarna är och hur de ska använda utvärderingen för att om Sida vet hur utvärderingen ska 

används så kan den informationen användas till att forma utvärderingen efter och på så vis 

användaranpassa den. ii) att det är viktigt att fastställa vem de tänkta användarna är och hur de ska 

använda utvärderingen för att Sida anser det viktigt att utvärderingen används på “rätt sätt” dvs. att 

vissa användningar inte är godkända. Sida säger dock inget om vilka användningar av en utvärdering 

som som skulle inverka på utvärderingens vara eller ej. Det sägs inget om hur en utvärdering får och 
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inte får användas dvs. vilket användande som inte är “godkänt”. Något som kan tyckas borde vara 

fastställt om att “utvärderingen används på rätt sätt” är vad Sida avsett med “hur utvärderingen 

används”. Detta skulle kunna indikera att det faktum att Sida vill veta hur utvärderingen ska 

användas är för att kunskap om detta ökar chanserna att göra en utvärdering användbar. Med andra 

ord, om Sida vet hur utvärderingen ska användas så vet de hur de ska anpassa/göra utvärderingen.  

Vidare menar Sida att chansen ökar för att en utvärdering blir användbar om man följer idén 

om att utvärderingar ska ”[...] be carried out in a spirit of partnership”(Sida 2017d, 9). Detta innebär 

att de tänkta användarna av utvärderingen bör vara med i fastställandet av utvärderingens syfte, 

omfattning och mål (Sida 2017d, 9). Sida menar även att utvärderingen ska 

utföras/designas/rapporteras så att den möter den tänkta användarens behov (Sida 2017d, 9). Här 

verkar Sidas utvärderande röra sig mot en typ av brukarutvärdering i avseendet vem som ska få 

“komma till tals” i utvärderingsprocessen, då det impliceras att det är användarna av utvärderingen 

som ska vara nöjda. När utvärderingen är färdig menar Sida att man också bör be de tänkta 

användarna av utvärderingen att bedöma undersökningsresultatet, de slutsatser som dragit 

och/eller de rekommendationer som ges för att säkerställa att utvärderingen är så användbar som 

möjligt (Sida 2017d, 29).  

Idén om att de tänkta användarna av utvärderingen ska vara så involverad i processen 

aktualiserar återigen frågan om vilka dessa är och i synnerhet hur de ska använda utvärderingen. 

Vidare kan det ifrågasättas att utvärderare och användare jobbar så tätt samman och om 

utvärderarens förmåga att göra en objektiv bedömning inte påverkas av det? Sida menar dock att 

samarbetet mellan utvärderare och tänkta användare inte ska göra avkall på utvärderarens integritet 

och opartiskhet genom utvärderingsprocessen, denna ska fortfarande upprätthållas trots relationen 

dem emellan (Sida 2017d, 29). Detta verkar dock kunna ställa hårda krav på utvärderaren, särskilt 

om denne i någon mån i något visst avseende skulle vara beroende av användaren av utvärderingen. 

Kanske den tänkta användaren är någon som är en stor beställare av utvärderingar och på så sätt 

påverkar utvärderarens arbetsmöjligheter eller på annat sätt har stor inverkan på utvärderaren. En 

situation kan således uppstå där utvärderaren till viss del är beroende av att göra användaren nöjd. 

Vilken inverkan det har på utvärderandet och dess resultat är något som kan problematiseras. Sida 

menar dock att utvärderarna i regel ska vara oberoende av det utvärderade objektet och inte ha 

något intresse i utfallet av en utvärdering (Sida 2017d, 24). Frågan är emellertid i vilken mån detta 

krav faktiskt lyckas upprätthållas.  

Vidare implicerar idén om att man för att säkerställa att utvärderingen är så användbar som 

möjligt bör be tänkta användarna av en utvärdering att bedöma undersökningsresultat, dragna 

slutsatser och rekommendationer (Sida 2017d, 29) något av en relativistisk syn på utvärdering. Detta 

 
 
 
 

 
25 



 

indikerar nämligen att slutsatsernas giltighet verkar vara beroende av deras användbarhet. Vad 

händer då om sanningen inte är användbar, är den då inte giltig? En gräns måste finnas mellan att 

göra något, dvs. utvärderingen, användbart och att inte längre återge sanningen. Var den gränsen 

går för Sida är, vad jag kan tyda, inget som Sida uppger.  

Sida hävdar dock att det att integritet och opartiskhet upprätthålls, samt att utvärdering har 

god reliabilitet, är viktigt för utvärderingens trovärdighet och användbarhet (Sida 2017d, 29).  Sida 

menar nämligen att utvärderingar ska grundas på tre ömsesidigt beroende pelare: Användbarhet, 

integritet och reliabilitet. (Sida 2017d, 29). Enligt Sida bör utvärdering därför inte utföras när i) det är 

oklart vem den tänkta användaren av utvärderingen är, eller om användaren inte är intresserade av 

en utvärdering ii) när det är oklart hur resultaten ska användas iii) när, exempelvis brist på data, 

skulle underminera utvärderingens trovärdighet eller när utvärderingen inte skulle generera någon 

ny kunskap (Sida 2017d, 12).  

Att användbarhet är en av de pelare Sidas utvärdering vilar på visar återigen på att hela 

utvärderandet är användningsfokuserat. Detta är, som tidigare nämnt något, som i sig kan 

problematiseras. Även det faktum att en användare av en utvärdering är den som, i viss mån, avgör 

om en utvärdering tillsätts eller ej bör problematiseras. Vidare bör det finnas flera användaren av en 

och samma utvärdering, t.ex. människor som jobbat med den utvärderade interventionen, 

målgrupper för interventionen, beslutsfattare, sådana som opponerat sig mot intervention etc. 

Dessutom bör det finnas både användare på kort och lång sikt. Vems intresse av en utvärdering är 

det då man ska utgå från? Att en utvärdering inte bör tillsättas när en användare inte har något 

intresse av en utvärdering skulle vidare kunna leda till, förutsatt att användaren av en utvärdering är 

någon som varit delaktig eller på något sätt ansvarig för interventionen eller på annat sätt har 

intresse av att visa på lyckade resultat/utfall, att interventioner där man vet eller misstänker att 

saker inte har gått rätt till eller där resultaten varit mindre lyckade inte utvärderas. Att visa på att det 

har funnits oegentligheter eller att en intervention inte alls uppnådde de resultat som avsetts bör 

rimligen inte vara något som man är intresserade av att uppmärksamma. Å andra sidan så är det 

kanske här det övergripande lärande/främjande syfte som Sidas utvärderandet verkar ha spelar in 

(att en utvärderingen inte bör göras när den inte skulle generera någon ny kunskap talar återigen för 

att det är ett lärande/främjande syfte Sidas utvärderande har) sådan ovan beskrivna interventioner 

kanske är precis sådana Sida är intresserad av att utvärdera just p.g.a. de lärdomar som kan dras 

utav dem. Oavsett så kan det ifrågasättas hur rimligt det är att olika användare av en utvärdering har 

inflytande gällande om en intervention ska utvärderas eller ej och hur det i sin tur påverkar 

utvärderandets trovärdighet, av vilken avsaknaden av anges som ett skäl till att inte utvärdera. 

Vidare tas här återigen upp att utvärdering inte bör utföras när Sida inte vet hur resultaten av en 

 
 
 
 

 
26 



 

utvärdering ska användas, detta kan indikera att Sida anser det viktigt hur en utvärdering används. 

Sida stipulerar dock fortfarande inte vad som är en godkänd användning och ej, därav kan det att 

man inte bör utvärdera om man inte vet hur utvärderingen ska användas lika gärna vara för att Sida 

då inte har möjlighet att anpassa utvärderingen till hur den ska användas.   

 

7.7 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så verkar Sidas utvärderande främst ha ett lärande eller främjande syfte, även 

om det ibland också kan ha en form av strategiskt syfte. Den metod som Sida använder sig av för att 

utvärdera är något som avgöras av utvärderingens omfattning syfte och utvärderingsfrågor. Både 

kvantitativa och kvalitativa metoder används således men betoningen ligger eventuellt på de 

kvalitativa. Att Sidas fokus ligger på något särskilt verkar därför inte var fallet utan man är 

intresserad både av processen och den mer övergripande bilden. De mått mot vilken Sida utvärderar 

en intervention är värderingskriterierna: Relevance, efficiency, effectiveness, impact, och 

sustainability. Alla, eller ett urval av dessa kriterier ska till en viss grad uppfyllas för att en 

intervention ska klassas som lyckad. Sida ställer alltså inget krav på att hänsyn tas till alla kriterier i 

vid utvärderandet men rekommendation är att använda sig av flera. Utvärderandet är alltid helt eller 

delvis finansierat av Sida men kan antingen organiseras externt via partnerledda utvärderingar, 

internt via det man kallar strategiska utvärderingar eller internt/extern via decentraliserade 

utvärderingar. De som använder utvärderingen är i huvudsak Sida och Sidas samarbetspartners men 

det kan även vara allmänheten och media i och med att en spridning av resultatet till dessa ses som 

viktigt för transparens och ansvarsutkrävande inom utvecklingssamarbete. Användandet av 

utvärderingen är något som betonas i alla högst grad, hela Sidas utvärderingsverksamhet verkar var 

fokuserat på att utvärderingen ska användas. För att uppnå detta ändamål tar Sida till olika åtgärder 

som innefattar ett kartläggande och ett involverade av tänkta användare av utvärderingen från 

början till slut i utvärderingsprocessen.  

 

7.7.1  Sammanfattande tabell  

Dimension  Innehåll 

Syfte Lärande/Främjande, ibland strategiskt. 

Metod Kvantitativt/Kvalitativt.  Avgörs av 

utvärderingens omfattning, syfte och 

utvärderingsfrågor.  
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Värderingskriterium Relevance, efficiency, effectiveness, impact, 

och sustainability. 

Organisering Helt/delvis finansierad av Sida. Externt och 

internt organiserade  

uppdelade på: partnerledda, decentraliserade 

och strategiska utvärderingar. 

Vem använder utvärderingen  Sida och Sidas samarbetspartner. Allmänhet, 

media. 

Betonas användning av utvärderingen Ja, hela utvärderandet är användningsfokuserat 

 

 

8.SLUTSATS 

 

 Allt detta sammantaget, men framför allt mot bakgrund av vad som framkom under punkten om 

användning av utvärdering, gör att den idé om utvärdering som framträder hos Sida är följande:  

  

Sida syn på utvärdering verkar i första anblick var långt från rituell, dvs. det som man kan kalla “ [...] 

utvärderar för att så gör man i moderna organisationer” (Lena Lindgren 2008, 22). Vid rituell 

användning av utvärdering är utvärderandet bara något som görs, man utvärderar för syns skull 

(Vedung 1998, 223-224). Utvärdering är då bara en upprepning av ett beteende som egentligen inte 

har någon betydelse (Vedung 1998, 223-224). Sida verkar inte falla inom denna kategori då deras 

utvärderande hela tiden har en slutstation, man förefaller inte alls utvärdera för syns skull, utan Sida 

tar till en rad åtgärder och är noga med att planera för att en utvärdering ska komma till användning. 

Alltså det som tycks vara motsatsen till en rituell användning av utvärdering. Enligt en annan syn på 

vad som är rituell användning av utvärdering så hindrar dock inte det faktum att utvärderingar 

används utvärderandet från att vara rituellt (Rabo 1995 ref i Vedung 1998, 224). Detta på grund av 

att det enligt denna syn är tillsättandet av utvärderingen som är det rituella, det är tillsättandet som 

är något som bara görs på ett rutinartat, ritualmässigt sätt. Utvärderingens faktiska användning eller 

ej spelar inte in. Sida verkar dock inte heller kunna klassas ha en rituell användning av utvärdering 

enligt detta synsätt då de för det första; inte utvärderar alla interventioner, för det andra; har 

särskilda krav för när något ska utvärderas, samt för det tredje; menar att “ the goal is to have the 
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right things evaluated at the right time and in the right way.” (Sida 2017d, 8). Sida anser följaktligen 

inte att alla interventioner med nödvändighet måste utvärderas (Ibid.). Det verkar därför inte röra 

sig om någon rituell användning av utvärdering.  

Det som möjligen skulle kunna hävdas är dock att Sidas idéer om utvärdering i slutändan inte 

är så genomtänkta som de ger sken av. Sida verkar vilja framställa sitt utvärderande som 

systematiskt, och i första anblick verkar det även som att så är fallet; de planerar för utvärdering, de 

har särskilda manualer som stipulerar hur man ska utvärdera, de har med andra ord organiserat sitt 

utvärderande; de anger när man bör utvärdera och när man inte bör utvärdera; de är noga med att 

betona att utvärderingen ska vara användbar och ger en rad exempel på hur detta kan uppnås . I 

slutändan verkar det dock finns en del luckor, eller åtminstone oklarheter i Sidas resonemang och 

idéer. Just detta excessiva betonandet av utvärderingens användbarhet i kombination med hur man 

ska få utvärderingen användbar är en sådan. Detta har nämligen en del orimliga implikationer. 

Däribland en slags relativistisk syn på utvärdering där utvärderingens giltighet verkar vara avhängig 

dess användbarhet. Sida menar nämligen att de tänkta användarna av en utvärderingen ska vara 

med och bedöma undersökningsresultatet, de slutsatser som dragits och/eller de 

rekommendationer som ges för att säkerställa att utvärderingen är så användbar som möjligt (Sida 

2017d, 29).  

Sidas idé om att göra en utvärdering så användbar som möjligt verkar indikera en syn på 

utvärdering som en inte allt igenom objektiv och systematisk process. Att ta tänkta användare och 

hur de ämnar använda utvärderingen i beaktande i olika stadier i utvärderandet indikerar att Sida 

anser att en utvärdering kan anpassas. Om Sida ser på utvärdering som en objektivt process kan de 

inte gärna anpassa resultaten av utvärderingen och utvärderingens process efter de tänkta 

användarna av utvärderingen. Sida menar ju att utvärderaren ska “[...] facilitate the entire evaluation 

process with careful consideration of how everything that is done will affect the use of the 

evaluation.” (Sida 2017d, 28). Vilka faktiska konsekvenser det faktum att utvärderaren hela tiden ska 

ha i beaktande att utvärderingen ska användas i slutändan har för utvärderingen, dvs. vilka 

anpassningar av utvärderingen som utvärderare sedan faktiskt gör, är mindre klart. Var Sida anser 

att gränsen går för hur användaranpassad en utvärdering kan/får göras är inte helt tydligt. Men att 

Sida resonerar i denna riktning gör att en misstanke om att Sidas definition av utvärdering som [...] a 

systematic and objective approach of determining the merit, worth or value of something” (Sida 

2017d, 8) inte riktigt verkar samstämma med hur de de facto tänker sig utvärdering.  

Sidas föreställning om vad utvärdering ska vara verkar i och med hur de definierar den ha 

tänkts vara systematisk och objektiv, men i och med att Sida anser att man kan användaranpassa 

utvärderingar verkar Sida i slutändan till viss del kunna frångå det systematiska och objektiva. Sidas 
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idé om utvärdering verkar således bestå av en instrumentell syn på utvärderingens användande men 

mer eller mindre eventuellt innefatta en syn på utvärdering där utvärdering inte nödvändigtvis 

behöver vara en helt igenom objektiv process.  

 

8.1 Avslutande kommentar  

För att återkoppla lite till där vi började, med utvärderingens politiska implikationer, så visar den idé 

om utvärdering som Sida eventuellt har att det finns fog för att ifrågasätta utvärderingens roll inom 

politiken. Utvärdering verkar i och med att den kan frångå det objektiva kunna spela en annan roll än 

den som bara objektivbeslutsunderlag.  

För övrigt så ska Sida och deras utvärderingsidé förstås inte ses som representativt för 

utvärderingsidéer i allmänhet utan är som sagt exempel på en idé. Svaret på Esaiasson m.fl. fråga om 

“fall av vaddå?” (2017,157) är att det här är ett fall av utvärderingsidéer inom populationen svensk 

statlig myndighet. Men då Sida inte systematiskt bör skilja sig från andra statliga myndigheter, dvs. 

är så pass olikartad att den inte har några beröringspunkter med andra myndigheter, så bör kanske 

denna idé om utvärdering eventuellt kunna vara representativ för andra myndigheter som sysslar 

med liknande uppgifter. Min ambition med denna studie har dock inte varit att uttala mig om 

utvärderingsidéer för svenska statliga myndigheter i allmänhet utan att visa på och utforska 

existensen av en idé.  

Studien visar på en idé om utvärdering, flertalet idéer finns säkerligen. Ytterligare studier 

behövs innan man eventuellt (om ens möjligt) kan anses ha utforskat alla kategorier av 

utvärderingsidéer. Att det finns andra idéer om utvärdering, andra sätt att se på utvärdering, 

utesluter dock inte möjligheten att min studie kan ge nya insikter om utvärdering. Min studie kan 

därför ses som en utökning av diskursen om utvärderingsidéer och som en del i den beskrivning av 

utvärdering som kan ligga till grund för att man sedan kan förklara utvärdering.  

 

 

8.1.1 Förslag på vidare forskning 

Ett sätt att gå vidare från denna studie är att studera Sidas utvärderingidéer över tid. Skiljer sig de 

ídéer om utvärdering Sida har nu från de idéer de hade när de startade, eller på exempelvis 80-talet? 

Har “tänkandet” om utvärdering ändrats och i sådana fall hur? Går några tendenser att urskilja? Och 

vad skulle det eventuellt kunna bero på? Detta hade varit intressant att studera, exempelvis, för att 

se om det finns någon sorts kausal relation eller korrelation mellan samhället i stort och 

utvärderingsidéer, om utvärderingen på något sätt påverkas av eller samvarierar med den tid den 

existerar i.  
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