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FÖRÄNDRING 

MED HJÄLP AV 

UTVÄRDERING 

Götabiblioteken, 
Linköping 2015-04-15 Cecilia Gärdén 

Vad är utvärdering? 

 En noggrann efterhandsbedömning av utfall, 
slutprestationer eller förvaltning i offentlig verksamhet, 
vilka avses spela en roll i praktiska beslutssituationer. 
(Vedung 1998) 

 

 “en avgränsad systematisk undersökning, eller modell 
för detta, av redan genomförd verksamhet, dess 
genomförande, prestationer eller utfall. Till begreppet 
hör också den dokumentation som finns i form av fysiska 
och elektroniska dokument, där resultaten 
presenteras(muntligt) och skriftligt.” (KB:s expertgrupp - 
Berggren et al. 2013, s. 4).  
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Olika typer av utvärderingar 

 Målutvärdering 

 Intressentutvärdering 

 Process- eller institutionell utvärdering 

 Brukarutvärdering 

 Nyttoutvärderingar (effekt, effektivitet, utfall) 

 

Sätter fokus på olika processer och aktörer i 

utvärderingen.        

           (Roger Blomgren, 2014) 

 

Varför utvärdera? 

 Beslutsunderlag 

 Kontroll 

 Lärande 

 Skjuta upp beslut 

 Skapa konsensus 

 Ritual 

 Legitimera 

 Lägga ner 

 Fler… 
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Teorier om användning av 

utvärderingar 

 Användning av utvärdering definieras som ”the 

application of evaluation processes, products, or 

findings to produce an effect” (Johnson et al. 2009, 

s. 378). 

 Traditionellt delas de ofta in i instrumentell, 

konceptuell och symbolisk användning. 

 Nu också processanvändning 

Ramverk för att beskriva användning eller påverkan av utvärderingar på olika nivåer. 

(Efter A model of alternative mechanisms that may mediate evaluation influence, Mark 

& Henry 2004, s. 41.) 

Process Analysnivå 

Individ Mellanmänsklig Organisation 

Allmän 

påverkan 

systematisk reflektion och 

analys, bli medveten, 

förvärva färdighet, 

inspiration 

rättfärdiga, övertala, eldsjäl, 

liten grupp som driver på 

förändring 

symbolisk användning, bilda 

koalitioner, överväga policy, 

förbereda förändring, förankring, 

göra andra medvetna 

Kognitiv/ 

känslomässig 

påverkan 

uppmärksamma, 

attitydförändring, lära 

lokala deskriptiva normer, 

"så här borde vi göra", lära i 

grupp 

sätta agendan, söka mer 

information/kunskap (som 

förberedning till förändring) 

Motiverande  

påverkan 

ändra personliga mål och 

förhoppningar 

motivera andra, 

påtryckningar 

förändra "motivationsstrukturen", 

stimulansåtgärder 

Beteende agerar på nya sätt, gör 

nya saker 

nya samarbeten, nya sätt att 

samarbeta, nya sätt för 

gruppen att arbeta på 

ändrad riktning på verksamheten, 

ändrad policy, ändrade 

styrdokument, kunskapsdelning – 

spridning 



2015-04-20 

4 

Varför utvärderar man som man gör? 

  
  

Lågt intern benägenhet att 

utvärdera 

  
Hög intern benägenhet att 

utvärdera 

  
Högt 

externt 

tryck 

  
Påtvingat anammande av 

utvärderingspraxis  

(coercive adoption) 

  
Efterliknande anammande 

av utvärderingspraxis  

(mimetic adoption) 

  
 

Lågt  
 

Externt 
  

tryck 

  
Normativt anammande av 

utvärderingspraxis  

(normative adoption) 

  
Självmant anammande av 

utvärderingspraxis  

(voluntary adoption) 

Idealtyper av hur organisationer anammar utvärderingspraktiker.  

(Efter Höjlund 2014, figur 2, Four “extreme positions”, s. 36.) 

Forskningsprojekt 2014 

 Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering 

 

 Finansiär Kungliga biblioteket. Tack till KB för 

finansiering! 

 

 Karen Nowé Hedvall (PL), Cecilia Gärdén, Gullvor 

Elf, Margareta Lundberg Rodin; Högskolan i Borås 
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Forskningsfrågor 

Övergripande:  

 Hur används biblioteksrelaterade utvärderingar för 
verksamhetsutveckling? 

Preciserat:  

 Vilka uppfattningar om utvärderingar finns bland 
biblioteksföreträdare?  

 Vilken vikt tillmäts dessa utvärderingar jämfört med andra 
informationskällor? 

 Hur används utvärderingar i bibliotekspraktiken? 

 Hur kan man på nationell, regional och lokal nivå arbeta för 
att relevanta erfarenheter från biblioteksprojekt på bästa 
sätt tas tillvara för att utveckla verksamheten? 

 

 

Metod  

 Projekt:  

Folkbiblioteken som kulturhus – P1 

Hur gör jag? En utmanande 7-stegskur för medvetet bemötande 
på bibliotek – P2 

Läskonster och Litteraturhus – P3 

Digidel-projektet – P4 

 Intervjuer med 18 personer 

 Tagit del av dokument som på olika sätt berör projekten – 
projektens interna och externa utvärderingar, politiska 
beslut, rapporter, styrdokument, ansökningshandlingar, 
artiklar, konferensrapporter, medarbetares loggböcker och 
självvärderingar. 
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Uppfattningar om utvärderingar  

…en “god” utvärdering uppfattas som något som genererar frågor och dialog, synliggör och 

höjer blicken, ger verktyg, är framåtsyftande och ger en teoretisk inramning… P1 

 

…det finns en idealbild av utvärdering som man gärna vill arbeta efter, samtidigt som det finns 

en medvetenhet om att den så kallade ideala utvärderingen inte fungerar så bra i praktiken…  

P2 

 

“Att hela tiden ställa frågan ”varför” kan vara viktigare än en specifik utvärdering” P2 

 

“att det skulle bli en lite attraktiv rapport med lite färg och såhär, för att man skulle kunna 

använda den som uppslagsbok när man ville titta på olika saker” P3 

 

…efterlyser fler utvärderingar som kan användas som diskussionsunderlag och ger en bredare 

förståelse av mål, medel och samband… P3 

 

De bibliotekarier som drev projektet har inte upplevt att man från bidragsgivarens eller 

ledningens håll har efterfrågat systematisk återkoppling i form av utvärderingar. Både 

bidragsgivaren och ledningen förväntade sig endast inrapportering av resultat i siffror…. 

Bibliotekarierna menar att det inte finns några tydliga rutiner för hur man ska arbeta efter det 

att ett projekt avslutas. P4     (Alla textutdrag och citat finns i rapporten.) 

Resultat 

 Biblioteken definierar ofta “riktiga” utvärderingar som 

skriftliga rapporter av en avslutad verksamhet av en 

någorlunda stor omfattning som har genomförts av en 

extern utvärderare.  

 MEN - Alla fyra projekten menar att det egentligen är 

processen, där deltagare kan lära sig att reflektera 

systematiskt, som har mest effekt på lång sikt. Detta 

talar för att beställaren av en utvärdering bör fundera 

kring på vilket sätt medarbetarna aktivt kan involveras 

i själva utvärderingsprocessen.  
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Användning av utvärderingar - exempel 

 Utvärderarens närvaro och rapporten gjorde 
framförallt att reflektion skedde på flera nivåer.  
Rapporten gjorde också  att  de inte  enbart  höll  sig  
till  den  konkreta projektnivå, utan också diskuterade 
mer generellt kring projekt som verktyg för 
verksamhetsutveckling. (P1) 

 Spridning: genom att varje bibliotek skrivit en rapport 
till Kultur Skåne, konferens, artikel publicerad i 
”Biblioteksbladet”, blogg, utvärderingsrapporten av 
följeforskaren, två masteruppsatser, seminarium. (P1) 

 
(Alla textutdrag och citat finns i rapporten.) 

 

 

 

 

Användning av utvärderingar - exempel 

 Även om de olika aktiviteterna genomfördes på 
individnivå,  hade  alla  metoder  gemensamt  att  de  
diskuterades  i relation till hur organisationen, den 
kollektiva nivån, skulle kunna utvecklas på grundval av 
erfarenheterna. Förutom de prövade metoderna, 
arbetade projektet med och lärde sig flera olika typer 
av utvärderingsmetoder. (P2) 

 Spridning: rapport till den anslagsgivande 
myndigheten, konferenspaper, en handledning, artikel, 
workshop, seminarium, presentationer på andra 
bibliotek. (P2)     (Alla textutdrag och citat finns i rapporten.) 
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Användning av utvärderingar - exempel 

 …länskonsulenterna hade valt att i slutrapporterna fokusera mer på 
exempel och projektets måluppfyllelse. Detta bland annat på grund av att 
man inte helt känt igen sig i de diskussioner som den externa utvärderaren 
förde i rapporterna… (P3) 

 

 Oftast talar respondenterna om de egna interna utvärderingsinsatserna 
inom Läskonsterprojektet  eller  Litteraturhusprojektet  när  de  berättar  på  
vilka  sätt förutom  inspiration och förankring de använder sig av 
utvärderingar. Det kan handla om färdigheter, lärdomar eller att man 
beslutade att fortsätta eller ändra en viss inriktning på verksamheten. (P3) 

 

 Ibland är det en till synes liten sak som kan leda till en ”aha-upplevelse” 
och få konsekvenser för hur verksamheter bedrivs långt efteråt. (P3)  

 

     (Alla textutdrag och citat finns i rapporten.) 

 

 

Användning av utvärderingar - exempel 

 Projektledarna anger bland annat tidsbrist, att det 

saknas tydliga signaler från ledningen vad som 

skulle göras  efter  avslutat projekt, och en 

upplevelse av att ändå inte kunna påverka 

projektet i någon större omfattning, som skäl. (P4) 
                (Alla textutdrag och citat finns i rapporten.) 
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Effekter av utvärdering i de undersökta projekten 

Process Analysnivå 

Individ Grupp, organisation Nätverk 

Allmän 

påverkan 

Inspiration, läsa in sig på ämnet, 

reflektera kring ämnet, skaffa sig 

allmänna färdigheter (om olika metoder 

som att utforma enkäter, att skriva 

loggbok), komma ihåg projektet, 

återanvända text till nya projekt, 

uppmärksamma något på ett annat sätt 

Fundera tillsammans, utbyta 

erfarenheter, göra synlig, hålla 

igång en diskussion 

Lämna in efterfrågade 

slutrapporter, förankra en 

projektidé, visa upp resultat för 

politiker, bidragsgivare, andra 

institutioner, sprida information 

om projektet inom 

(biblioteks)fältet, visa exempel för 

omvärlden 

Kognitiv/ 

känslo-

mässig/ 

motiverand

e påverkan 

Lära sig ställa frågor, lära sig att reflektera 

systematiskt, lära sig vad som fungerar 

bra och mindre bra i egna aktiviteter, se 

samband mellan projekt och mellan 

projekt och verksamhet, lära sig om vad 

som är viktigt för projektets framgång: 

förankring, delaktighet  

Medvetenhet om bristande 

måluppfyllelse, kommer fram 

tillsammans till vilka frågor som 

bör prioriteras, lär sig 

dokumentera och reflektera 

systematiskt som arbetssätt, 

gruppen åker på studiebesök 

och inhämtar ny information 

Beteende Ändra något i efterföljande aktivitet, 

driva frågor om delaktighet, om 

systematiskt arbete i nya 

projektsammanhang, arbeta mer med 

samverkan eller förankring, påtala   

Arbetar mer medvetet med 

förankring, organisationen 

kommer fram till en ny 

gemensam policy, skriver 

konkreta regler/riktlinjer, 

projektledningen fortsätter att 

driva arbetet med utveckling  

Projekt i nya konstellationer skriver 

in vikten av delaktighet  

Aspekter som gynnar och missgynnar 

användning 

  
  

Låg intern benägenhet att utvärdera 
  

Hög intern benägenhet att utvärdera 

  

Externt tryck 
  

P4 
  

Påtvingat anammande av 

utvärderingspraxis 

  

P1 

P3 

Efterliknande anammande av 
utvärderingspraxis 

  
Inget externt 

tryck 

 

                                                        

  

Normativt anammande av 

utvärderingspraxis 

  

P2 
  

  

Självmant anammande av 

utvärderingspraxis 

P3 
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Slutsatser 

 Svalt intresse av utvärderingars användning på nationell 
nivå 

 I materialet framkommer endast några enstaka exempel på 
hur en utvärdering har lett till en förändring av 
verksamheten. 

 Det finns en större medvetenhet om utvärdering som verktyg 
hos de bibliotek på regional nivå som vi har undersökt 
liksom hos större lokala biblioteksverksamheter.  

 En nyckelfaktor för att skapa en förståelse av vad en 
utvärdering innebär är att så många som möjligt blir aktivt 
delaktiga i utvärderingsprocessen på samtliga nivåer. 

 

Slutsatser 

 På nationell nivå bör aktörer tydligare prioritera 
utvärderingsinsatser när de tilldelar medel samt ställa 
tydligare krav (som stöd) på att utvärderingen planeras 
så att den leder till lärande och utveckling. 

 

 På regional nivå bör biblioteken fortsätta att 
vidareutveckla utvärderingkompetens. Dessutom kan  
de systematiskt stödja och utbilda chefer och 
medarbetare vid lokala bibliotek i hur de planerar, 
utför och använder sig av utvärderingar ett sätt som 
bidrar till kvalitativ utveckling.  
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Slutsatser 

 Beställare av en utvärdering på lokal nivå bör explicit planera 
utvärderingen tillsammans med utvärderaren. Biblioteks- eller 
projektledning bör klart och tydligt förmedla de externa och interna 
krav som föranleder ett systematiskt arbete med att genomföra och 
använda utvärderingar som verktyg.  

 

 Biblioteksledningen bör analysera de behov av och beredskap för 
utvärdering som biblioteket har och utifrån dessa planera på vilket 
sätt man kan involvera medarbetarna aktivt i själva 
utvärderingsprocessen. 

 

 Bibliotek på lokal nivå kan bli bättre på att samspela med den 
regionala nivån och att själva uttrycka vad det är de behöver ha 
mer kunskap om för att kunna arbeta verksamhetsutvecklande med 
stöd av utvärderingar. 

 

Slutsatser 

 Vår studie visar samtidigt att flera av de 

undersökta biblioteken redan idag arbetar på ett 

genomtänkt och systematiskt sätt med att utvärdera 

verksamheten och att utvärderingar inspirerar, 

motiverar och leder till eftertanke och nya 

färdigheter hos individer och grupper. 
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Workshop - diskutera 

Studien visar att för att en utvärdering ska användas för utveckling så 
krävs det  

- en repertoar av olika utvärderingsansatser  

- förståelse för vilka effekter olika ansatser kan leda till 

- insikter i organisationens behov.  

 

 Finns kunskapen och medvetenheten hos er? Hos vem? 

 Hur utvärderar ni er verksamhet idag? 

 Varför utvärderar ni verksamheten? 

 Hur använder ni utvärderingar? 

 Hur ska ni själva utvärdera den nya digitala plattformen för 
Götabiblioteken?  Vad ska vara i fokus? 

 Vad behöver ni kompetens-/resursförstärka? 
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