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Punkten inleddes med en presentation av Cecilia – Förändring med hjälp av utvärdering. 

(Presentationen finns tillgänglig i en separat fil.) Bland annat presenterades rapporten Att 

åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering (se nedan). Chefer vid Götabiblioteken närvarade, 

samt några konsulenter/utvecklare från regional nivå.  

Elf, Gullvor, Gärdén, Cecilia, Lundberg Rodin, Margareta, Nowé Hedvall, Karen (2015). Att 

åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering. Akademin för bibliotek, information, pedagogik 

och IT Högskolan i Borås. Tillgänglig: 

http://www.kb.se/dokument/Samverkan/Att_astadskomma_forandring.pdf 

Skriftlig självreflektion efter presentationen 

”Minute paper” - Det viktigaste jag har lärt mig:  

 Att skriftlig utvärdering är bra. Vi har mest pratat/utvärderat muntligt på vårt bibliotek. 

 Att jag är på rätt spår i att hinna utvärdera innan projektets slut för att ta tillvara sista tiden 

inom projektet (och nåt mer som ritades upp i samband med det och sas som har försvunnit 

nu).  

 Att utvärdering behövs på olika sätt. Korta enkla för program, temaveckor etc. Mer 

omfattande utvärdering för större projekt/verksamhet. 

 Att det är viktigt att utvärdera. Bra att göra mindre reflektioner/utvärderingar under året.  

 Att avsätta tid för reflektion. I hur många sammanhang man kan ha nytta av en skriftlig 

utvärdering.  

 Att man ska använda utvärderingarna för att utveckla verksamheten. 

 Återigen vikten av att utvärderaren är med från början av projektet. Processutvärdering med 

kontinuerlig feedback.   

 Att fundera innan vilken metod/modell som passar bäst. Att jag måste lära mig mer om olika 

utvärderingsmetoder och modeller.  

 Utvärdering under processens gång/eller ett tag in i processen för att kunna förändra.  

 Viktigare med ”varför” under processen än att göra en snygg rapport efteråt.  

 Att föra med och använda resultat och slutsatser från utvärderingar in i 

verksamhetsutveckling/processer/nya projekt.  

 Att det är viktigt med processutvärdering. Att det är viktigt att verksamheten är delaktig. 
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”Muddiest point” - Detta har jag inte förstått eller fått svar på: 

 Olika utvärderingsexempel 

 Hur pass teoretiskt det bör vara 

 Verktyg för utvärdering. Nivå för utvärdering.  

 Jag vill ha några bra exempel på analysfrågor. 

 Om man kan sätta = mellan utvärdering och utredning. 

 Hur man utvärderar på bäst sätt. (Förslag på användbara modeller.  

Workshop/diskussion 

Finns kunskapen och medvetenheten hos er? Hos vem? 

 Medvetenheten finns – kunskapsen till viss del.  

 Linköping till viss del. Medvetenhet, men gör ej. Mjölby informellt, stolpar, talar mycket om 

det. Regionbiblioteket lean i regionen, pågår mycket nu. 

 Stora biblioteket.  

 Regionbiblioteket, projektledare, stora biblioteket. 

 Medvetenhet finns, men inte kunskapen. 

 Regionbiblioteket – medvetenheten finns hos personalen. Kunskapen är varierande, vid 

behov extern utvärdering.  

Hur utvärderar ni er verksamhet idag? 

 Många projekt i verksamheten som utvärderas internt och externt. Påbörjat teamwork för 

att reflektera och binda ihop våra olika projekt/ansvar/verksamhet. Vi kan bara bli bättre på 

att utvärdera våra egna processer.  

 Mest efter årets slut i samband med verksamhetsberättelser och årsstatistik.  

 Lärande – processutvärdering följeforskning, Götautv., EU – Besök, Skolbibl.lyftet, E-

serviceverkstäder, Samhällsor. för nyanlända etc. Integrering efteråt, reflekterande, hur gå 

vidare. Gemensant syfte. Digidel. Dagbokslogg etc.  

 Reflekterande arbetssätt, rapporter. Lärande process – Besök, samhällsor. Efterintervjuer. 

Enkät. Intervju. Dagbok, logg.  

 Stolpar, både muntligt och skriftligt. Rapporter, handlingsplaner. Verksamhetsutvecklare. 

Sakkunniga externt. Process/handlingsplan/Styrkor. 

 Genom verksamhetsberättelsen. Genom muntligt prat om hur det gått och varför. Dåliga på 

att dokumentera.  

Varför utvärderar ni verksamheten? 

 För att se hur det har gått. Om det är värt att göra igen.  

 Förbättring, kvalitet. Varför gör vi. Finansiärer. Regionen. Lean. 

 Göra rätt saker. Nytta för invånarna. Uppfylla uppdraget. Effekter. Lärande. Verksamhet – 

projekt. Skillnader mellan projekt och utveckling.  

 Gör rätt saker. Nytta. Effekter. Genomföra verksamhetsutveckling. Utforskande. Hur 

fortsätta. Metoder. Lägga ner? 



 Gör vi rätt saker? Når vi våra målgrupper? 

 För reflektion, slutsatser, att lära, sprida. Det krävs av finansiärer.  

Hur använder ni utvärderingar? 

 In i nästa projekt, i kommunikationen med dem vi arbetar tillsammans med (bibliotek, 

chefer, politiker, nätverk, lokal och regional nivå). 

 Självanalys. 

 Kompetensutveckling, personal/politiker/, spridning, lärande, förändring. 

 Presenterar personal, andra bibliotek, politiker, förvaltning + organisation- Lära – förstå – 

förändra.  

 Går till handlingsplan. Hantera måluppfyllelse.  

 För att veta om man ska göra projektet igen. Om man kan göra på något annat sätt.  

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

 Användarperspektivet, tillgänglighet, kontinuitet i projektet, helest redan från början i 

bakgrunden. 

 Användarfokus, tillgänglighet, brukardialog i processen, ny teknik. Skärmoberoende. 

 Användarfokus, tillgänglighet, brukardialog, ny teknik som ska förenkla. 

 Användarfokus, tillgänglig webb, barn och mångkultur prio.  

Vad behöver ni kompetens-/resursförstärka? 

 Hur arbeta med den politiska nivån/förstå den politiska processen (från ax till limpa) 

 Lära mer om olika utvärderingsmetoder. När ska man använda dem? 

 Mer kunskap om utvärderingsmodeller. 

 Mer om utvärdering och metoder. 

 Extern utredare i nära samarbete med interna. Förstärka internt. Stöd för utvärdering - 

verktyg. En likartad utvärderingsmetod för alla processer. Håller det enkelt.  

Annat som behöver fördjupas angående utveckling – utvärdering? 

 Analysverktyg. Spridning. Användarnas delaktighet.  

 Analys. Spridning. Marknadsföring. Användarnas delaktighet i utveckling.  

 Samarbete med akademin. 

Några slutsatser från gruppdiskussionerna:  

 Vikten av att artikulera, verbalisera. 

 Att skriva är att synliggöra. 

 Planera utvärdering samtidigt som projektet/verksamheten.  

 Vikten av att gå från informell till formell utvärdering. (Bara prat leder inte till utveckling.) 

 Engagera många medarbetare.  

 Integrera utvärdering under projektet. 

 Diskutera tillsammans vad ni på ert bibliotek menar med utvärdering.  

 



Förslag till uppföljning: 

 Exempel på olika utvärderingsverktyg/modeller. 

 Vilka utvärderingsmetoder kan biblioteken använda i vardagen?  

 Vilka utvärderingsmetoder kan användas för större utvärderingar? 

 


