
 
 

 
 
Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap, ISB  
Department of Social Sciences  

 

 

 

 

 
 

Begreppet värde i en utvärdering – 
värt att belysa? 

 
 

 
Elisabeth Andersson 

 
 
 
 
 
 
 
 
D-uppsats i pedagogik  Handledare: Ove Karlsson 
71-80 poäng   Examinator: Ingrid Johansson 
Höstterminen 2004 



   2

Mälardalens högskola        UPPSATS 
Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap        10 poäng 
Box 833         Pedagogik 
721 23 Västerås                          71-80 poäng 
 
 
SAMMANFATTNING 
__________________________________________________________________________ 
 
Elisabeth Andersson 
 
Begreppet värde i en utvärdering – värt att belysa? 
 
2004                 46 sidor 
___________________________________________________________________________  
 
Uppsatsens syfte är att belysa begreppen utvärdering och värde i utvärderingar kopplade till 
offentlig verksamhet. Forskningsfrågan lyder: Vilken betydelse tillskriver tjänstemän och 
politiker begreppen utvärdering och värde vid utvärdering inom offentlig verksamhet? Forsk-
ningsfrågan har brutits ned i tre frågeställningar: Vilka uppfattningar finns om begreppet ut-
värdering? Vilka uppfattningar finns om begreppet värde i en utvärdering? Vilken medveten-
het finns hos mottagaren av en utvärdering att se till bakomliggande faktorer? 

 
Uppsatsens metod är en triangulering sammansatt av kvalitativa och kvantitativa forsknings-
strategier samt utgången från ett ideografiskt angreppssätt. Tre studier är genomförda; två 
öppna intervjustudier och en enkätstudie. Tolkningen av intervjustudierna har genomförts via 
hermeneutisk ansats och analysen i enkätstudien har genomförts genom rangordning i ett da-
torbaserat statistikprogram. Respondenter är politiker och tjänstemän som arbetar inom barn- 
och skolförvaltningen i kommuner i två län.   
 
Resultatet visar att respondenterna har en insikt om att utvärdering ses allsidigt utifrån olika 
synsätt om teorier och modeller. Termer som kan sättas i samband med utvärdering är nog-
grannhet och bedömning. Flertalet anser att det finns mer eller mindre uttalade krav på att 
utvärderingar bör genomföras i kommunerna. I svaren återkommer också benämningar såsom 
beskrivning, definition och förklaring som återfinns i teorisammanhang tillika med att sam-
manställa fakta och att skapa ordning i uppgifter. Respondenternas svar beträffande begreppet 
värde är lite mer diffust. Det går inte av resultatet att se om värdebegreppet anses som något 
specifikt att beakta i en utvärdering. Respondenterna ser sig dock som professionella yrkesut-
övare och anser därmed att de har kompetens att se till bakomliggande faktorers betydelse när 
de får en utvärdering i sin hand. I resultatet ses också ekonomin som ett viktigt kriterium att ta 
hänsyn till. Samtidigt finns en vilja att sätta den enskilda människan i fokus. De två sist-
nämnda anspråken kan ibland stå i ett motsatsförhållande men det främsta målet med kom-
munens verksamhet, enligt respondenterna, bör vara att ge varje individ trygghet. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Nyckelord: Utvärdering, värde, värdeteori, utvärderingsmetodik, evaluation, value 
___________________________________________________________________________ 
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FÖRORD 
 
Jag började med att ta fram min C-uppsats och läste förordet till den. Där skrev jag bland an-
nat att den uppsatsen hade varit en mycket lång och knagglig resa. Den uppsatsen blev klar 
1998. Jag trodde i min enfald att jag skulle avverka D-uppsatsen direkt efteråt men jag själv 
och ödet ville annorlunda. Även denna uppsats har tagit sin tid på grund av olika orsaker men 
framför allt av att jag har fått kunskap i två nya yrken – forskningsassistent och universitets-
adjunkt. Det har således varit en både lärorik och stimulerande tid mellan mina uppsatser men 
jag ”sticker inte under stol” med att det ibland har känts fruktansvärt tungt! 
 
Jag vill först rikta ett stort TACK till min handledare Ove Karlsson. Du har alltid haft tid att 
handleda mig hela den här tiden och det uppskattar jag dig mycket för. Du har sett till att jag 
har fått struktur i mitt tänkande och du har tillfört mig mycket av din kunskap kring utvärde-
ring. 
 
Ett stort TACK riktar jag till alla respondenter som har tagit sig tid att svara på mina frågor. 
 
Jag vill också rikta ett stort TACK till mina arbetskamrater, vänner och familj för att ni har 
orkat intressera er. Jag hoppas också att ni mäktar läsa uppsatsen!  
 
Jag vill dessutom gratulera mig själv för att ”jag kan” och att jag i och med denna uppsats 
kommer att erövra en filosofie magisterexamen. Jag är inte säker på att det var min grund-
tanke när jag startade mina studier på beteendevetarprogrammet för nio år sedan men jag har 
under senaste åren haft det målet och nu har jag kommit fram! 
 
Uppsatsen tillägnar jag Johan och Helena.  
 
 
 
Elisabeth 
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1 INLEDNING 
Hur kan vi få svar på genomförda insatser? Hur kan vi bedöma resultat och hur kan vi se vad 
som är att föredra framför andra alternativ? Det är sannolikt några av de frågor som tjänste-
män och politiker reflekterar kring i sitt dagliga arbete. Utvärdering kan vara det instrument 
som ger svar på frågorna. Själva begreppet utvärdering kan ses som ett aktuellt modeord, men 
verksamheten med att bedöma någots starka och svaga sidor har förekommit under en längre 
tidsperiod. En riklig litteratur finns i ämnet där flera författare belyser olika uppfattningar 
kring utvärderingsbegreppet.  
 
Idag förekommer utvärdering på de flesta arbetsplatser och inte minst inom den offentliga 
sektorn. Utvärdering förefaller att användas flitigt utan någon närmare presentation om vad 
det är eller varför det genomförs. Flertalet involverade personer verkar nöjda med att en utvär-
dering har blivit verkställd och det sker ingen direkt fokusering på vad som ska hända med 
utvärderingens resultat eller om det blir någon uppföljning. Underförstått kan det snarare ses 
som att en utvärdering är bra bara den är genomförd. Shadish, Cook och Leviton (1991) skri-
ver att: 
 

an implicit notion that evaluation serves the ”public good” runs through most evaluation, yet the 
concept is rarely explicated. Little agreement exists among evaluators or others about what the 
concept means. (s 47) 

 
Enbart för att en utvärdering är verkställd, finns inget som säger att den används. Reflektioner 
kring utvärderingens resultat är också av intresse. För att kunna arbeta med ett utvärderingsre-
sultat på ett inspirerande sätt bör resultatets historia vara känd. Det är också viktigt att försöka 
få fram vilka bakomliggande förhållanden som förknippas med resultatet. Åberg (1997) dis-
kuterar tre problem som ses centrala i en utvärdering. Det första är kunskapsproblemet och det 
behandlar vilken bild av verkligheten som framställs. Ett annat problem handlar om utvärde-
ringens användning och dess funktion. Ett tredje är bedömningsproblemet, vilket behandlar 
utvärderingsobjektets värde. Shadish et al. menar att värdeproblematiken har en central roll 
men också att den är minst diskuterad inom utvärderingslitteraturen. Värde är således ett be-
grepp som kan vara av intresse att diskutera närmare för att se vad det kan betyda, inte minst i 
en utvärdering. Detta är avsikten med föreliggande arbete. 
 
Resonemanget kring begreppen värde och utvärdering har intresserat mig under många år. Jag 
har arbetat med utvärdering inom vården vid olika landsting i tidigare anställningar och me-
darbetat i ett antal utvärderingar via högskolans regi. I det inledande arbetet med D-uppsatsen 
genomförde jag och en annan student en pilotstudie med kommunrepresentanter inom barn- 
och ungdomsförvaltningar där vi undersökte hur de såg på begreppet utvärdering. Svaren vi 
fick var att flertalet ansåg att utvärdering hade en djupare innebörd än uppföljning men 
beskrev inte närmare vad denna djupare innebörd innebar. För att få veta detta beslöt jag att 
gå vidare med en egen undersökning där jag vände mig till politiker, förvaltningschefer samt 
tjänstemän inom barn- och skolbarnsomsorgen som i sitt arbete hanterar utvärdering på olika 
sätt, som beställare och användare. Mina tankar rörde sig kring frågor som: Vilken innebörd 
lägger kommunala chefer och beställare av utvärderingar avseende begreppet utvärdering? 
Reflekterar de beträffande vilka värderingar som ligger till grund för en utförd utvärdering? 
Finns det en medvetenhet hos dessa personer att se till bakomliggande faktorer vid en slutförd 
utvärdering? I uppsatsen redovisas resultat av dessa frågor i möten med kommunal lednings-
personal. 
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2 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 
2.1 Syfte 
Uppsatsens syfte är att belysa begreppen utvärdering och värde i utvärderingar kopplade till 
offentlig verksamhet. 
 
2.2 Forskningsfrågor 
Utifrån syftet kan följande övergripande forskningsfråga formuleras: Vilken betydelse till-
skriver tjänstemän och politiker begreppen utvärdering och värde vid utvärdering inom of-
fentlig verksamhet?  
 
Forskningsfrågan kan i sin tur brytas ned i följande tre frågeställningar: 
 
 Vilka uppfattningar finns om begreppet utvärdering? 
 Vilka uppfattningar finns om begreppet värde i en utvärdering? 
 Vilken medvetenhet finns hos mottagaren att i en utvärdering se till bakomliggande fakto-

rer?  
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3 FORSKNING OM UTVÄRDERING OCH VÄRDE 
Innan jag går närmare in på det teoretiska perspektiv som kan läggas på min forskningsfråga 
så redovisas ett urval av litteratur som belyser utvärdering utifrån olika synvinklar såsom be-
greppsdefinition, historia, utvärderingsmodeller samt filosofiskt perspektiv. Även begreppet 
värde klarläggs utifrån begreppsdefinitioner samt dimensioner och kategorier. Det finns även 
närliggande begrepp till värdebegreppet som jag har funnit av intresse att ta med för gransk-
ning. Syftet med att dela upp litteraturgranskningen kring utvärdering respektive värde är att 
försöka att klargöra begreppen. Eftersom utvärderingslitteraturen är så mångfacetterad vill jag 
få en struktur i mitt tänkande och även visa att det finns många aspekter kring begreppen. Jag 
startar med några tankegångar om teoribegreppet. 
 
Campbell (1981/1986) skriver att det är av vikt att förstå att samhällsteorier stödjer sig på 
styrning och kunskap om sociala relationer där sociala processer och dess fenomen ska förkla-
ras. Den här kännedomen utgår från olika kulturer och perioder under människans alla tids-
skeden och då naturligt även från samhällen helt annorlunda våra moderna industristater. För-
fattaren menar att en samhällsteori i huvudsak består av tre element - definition, beskrivning 
och förklaring. Teori är också ett försök att skapa ordning på uppgifter samt att välja ut och 
sammanfatta fakta som ses centrala i det undersökta fenomenet. Min avsikt är således att un-
der detta avsnitt göra en presentation och beskrivning av begreppen utvärdering och värde 
samt ge en bild av teorier kring företeelsen. Litteraturgranskningen avslutas med en konklu-
sion.  
 
3.1 Utvärdering 

3.1.1 Begreppsdefinition 
Vad är då utvärdering?  Nationalencyklopedin [NE] (03-02-13) har nedanstående utvidgade 
formulering av begreppet utvärdering: 
 

utvärdering, evaluering, sammanfattande term för metoder som syftar till en systematisk bedömning av 
resultaten och de mer långsiktiga effekterna av genomförda insatser. Man brukar skilja mellan tre tillvä-
gagångssätt. För det första kan man försöka efterlikna ett vetenskapligt experiment med jämförelser mel-
lan experiment- och kontrollgrupper för att fastställa förhållandet mellan insatser och effekter. Ibland sak-
nas dock förutsättningar för att entydigt etablera en sådan koppling, och i sociala situationer är förfarings-
sättet ofta oetiskt. I andra, pedagogiska sammanhang gäller en mer begränsad frågeställning: man kan nöja 
sig med att relatera (studie) resultat i förhållande till detaljerade (kursplane)mål - måluppfyllelsemätning. 
För det tredje finns en riktning där man så noggrant som möjligt söker avbilda det som skall utvärderas 
och beskriva de förändringsprocesser insatserna leder till. Här dominerar kvalitativa metoder, t.ex. inter-
vjuer ... (NE, id=337335) 

 
Uppslagsboken ger således tre innebörder av utvärderingsbegreppet; som jämförelse mellan 
insatser och effekter, som måluppfyllelse och som beskrivning av förändringsprocesser. I 
forskningslitteraturen finner man förutom dessa distinktioner även betoningen av en tids-
aspekt och av utvärderingens användning i praktisk handling. Vedung (1998) beskriver utvär-
dering som en ”noggrann efterhandsbedömning av utfall, slutprestationer eller förvaltning i 
offentlig verksamhet, vilken avses spela en roll i praktiska beslutssituationer” (s 20). Nog-
grannhet och bedömning är komponenter som även Åberg (1997) lyfter fram. Han skriver att 
det finns två grundläggande komponenter i definitionen av utvärdering. Det ena är att syste-
matiskt och noggrant samla kunskap och det andra är att genomföra en bedömning. Åberg 
anser att betoningen oftast läggs på den första beståndsdelen – att beskriva och tolka – medan 
den bedömande uppgiften inte uppmärksammas i samma grad. Därmed sker även en utarm-
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ning av definitionsbegreppet som Åberg menar är: ”Utvärdering är en verksamhet som inbe-
griper att ge kunskap om något objekt, och att bestämma i vad mån det är värdefullt” (s 12).  

3.1.2 Historia 
Genom ett historiskt perspektiv ges ytterligare ett sätt att besvara vad utvärdering kan vara. 
Lundahl och Öquist (2002) skriver i en historisk tillbakablick på svensk utvärdering att man 
kan referera till tre olika berättelser. En berättelse handlar om att vi i mitten på 1960-talet 
importerade begreppet utvärdering från USA då president Johnson 1964 ville genomföra en 
rad sociala reformer för att bekämpa fattigdomen. Via utvärdering av dessa reformer i stor 
omfattning framkom vilka åtgärder som var framgångsrika. Dessa insatser spred sig till 
andra länder och i Sverige infördes en mer permanent utvärdering och uppföljning av of-
fentlig verksamhet på en bred basis. I en annan berättelse anser man att begreppet utvärde-
ring infördes av pedagogerna inom det utbildningspolitiska området redan i början på 1950-
talet. Inom ämnet pedagogik genomfördes då de första akademiska utvärderingarna och bi-
drog till utvärderingens metodlära. Analyser och insatser var de begrepp som användes, då 
termen utvärdering inte kom in i svenska ordböcker förrän på 1970-talet. I den sistnämnda 
berättelsen betvivlas inte de övriga beskrivningarna men man menar att en viktig punkt 
fattas och det är medvetenheten om att metodproblem kunde skönjas redan på 1930-talet. 
Då var frågan om differentiering inom skolpolitiken i fokus och ”läroverksvännerna” var 
för denna, medan de som var för en enhetsskola ansåg att ett tidigt urval var till nackdel, 
kanske främst för arbetarbarnen. I medlingen framfördes att det hela kunde betraktas som 
en vetenskaplig fråga inom psykologi-pedagogik och inte en politisk principfråga. I ett för-
sök till lösning av konflikten förordades försöksverksamhet med tillhörande utvärdering.  
 
Det kan konstateras att det från sextiotalet och framåt har skett en stark ökning av utvärde-
ringar inom samhället. Åberg (1997) anser att det hela beror på ett antal faktorer som utgår 
från olika samhällsvetares reflektioner och han menar att: 
 

• konsensus försvagas om att angivna medel leder till uppställda mål, och alltså tron på åtgärders 
effektivitet minskar 

• den politiska konfliktnivån höjs och flera parter konkurrerar om inflytande 

• besluten inte har föregåtts av grundliga utredningar, inklusive bedömningar av ”politisk genom-
förbarhet” 

• de dominerande professionella skiktens ställning försvagas 

• komplexiteten ökar i verksamheten, till exempel genom tillkomsten av fler mål, eller genom att 
åtgärder interagerar med varandra på ett sätt som är svårt att bedöma 

• de ekonomiska resurserna minskar 

• man anser sig ha dåliga erfarenheter av tidigare förändringar eller åtgärdsprogram (Åberg, 1997, s 
58) 

 
Dessa punkter kan då förklaras i att den första punkten behandlar den målrationella idén med 
grundtanken att beslut automatiskt omsätts till handling. Det kan dock inte längre ses som 
självklart utan i stället är det utfallet i en utvärdering som bör undersökas. Den andra punkten 
som behandlar den politiska konfliktnivån kan översättas till att utvärdering används som ett 
argument i den politiska debatten. I den tredje punkten beträffande grundliga utredningar kan 
tolkas en tankegång om lägre intresse för att ”utvärdera” före besluten genom utredning och 
därmed har efterfrågan på efterhandsbedömningar ökat. Att de professionella skiktens ställning 
försvagas enligt den fjärde punkten, berör professionens expertutlåtande angående ”vad som är 
bäst” eller ”hur verkligheten är” och att dessa utlåtanden nu inte förslår. Den femte punkten 
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behandlar verksamhetens komplexitet och därmed ökande svårigheter i bedömningen och det i 
sin tur bidrar till efterfrågan på systematisk utvärdering. Minskning av ekonomiska resurser tas 
upp i punkt sex och det ställer krav på hårdare prioriteringar och samtidigt alternativa utvärde-
ringar. Den sjunde punkten behandlar tidigare dåliga erfarenheter av förändringsarbete och 
man vill försöka eliminera dessa misstag genom ett förtydligande – en utvärdering – av vad 
som fungerar i verksamheten. 
 
Sammanfattningsvis kan ses tre konvergerande utvecklingstendenser i institutionaliseringen 
av utvärdering, enligt Åberg (1997). Den första är samhällsvetenskapens utveckling som i för-
sta hand en form av förfinade fältmetoder i deras samband med den tillämpade forskning som 
erbjuds forskarna via expansions- och karriärmöjligheter. Den andra tendensen handlar om 
samhällets rationalisering och ”genomorganisering” i termer av fortsatt arbetsdelning och 
specialisering med en tilltro till olika planerings- och samordningstekniker och ambitioner att 
se utveckling i ett slags systemperspektiv. Den sistnämnda tendensen berör att det har till-
kommit ett politiskt förankrat intresse. Utvärderingar innebär löften oavsett om man företräder 
eller tvivlar på ett program. Informationen ger stöd åt egna åsikter i ett enskilt program eller 
stöd för kritiska punkter och då finns möjligheter att fördröja eller avskaffa det. 
 
Vedung (1991) menar att vid utvärdering inom offentlig förvaltning så fokuseras politikens 
effekter på samhällsutvecklingen och återfinns i det omgivande samhället tillsammans med 
statens, politikens och det offentligas betydelse i en kontext. Författaren beskriver ett åtta-
punktsprogram där frågorna rör utvärderingens inre, intellektuella problem samt dess yttre 
sociala förutsättningar och konsekvenser som kan användas inom politik och förvaltning. En-
ligt detta program ska utvärderaren försöka svara på en/flera frågor: 
 
1 Syftesfrågan:                       vad är det övergripande syftet med utvärderingen? 
2 Organisationsfrågan:  hur skall utvärderingen organiseras? 
3 Insatsfrågan:                     hur skall insatsen karaktäriseras? 
4 Genomförandefrågan:  hur ser genomförandeprocessen ut mellan insats och resultat? 
5 Resultatfrågan:  hur ser resultaten ut? 
6 Effektfrågan:                     vilka faktorer – inklusive insatsen – förklarar resultaten? 
7 Bedömningsfrågan:  hur skall de uppnådda resultaten bedömas? 
8 Användningsfrågan:  hur skall utvärderingen komma till användning? (Vedung, 1991, s 69) 

 
Vedung (1991) skriver att bedömningsfrågan – eller som den också kan benämnas; värdefrå-
gan, är likvärdig de övriga åtta som man bör ha i åtanke när en utvärdering genomförs. Han 
menar att ibland kan alla frågorna tillsammans vara av intresse, ibland enbart resultatfrågan 
tillsammans med bedömningsfrågan. De sistnämnda används i utvärderingar där man mäter 
mot uppsatta mål. Han skriver dock lite längre fram i sin bok att det är viktigt att ta fram vissa 
kriterier och noga reflektera kring varje fråga. 
 
Författaren skriver att de kriterier inom bedömningsproblematiken som eftersöks är genomfö-
rande, prestationer och utfall. Det är inte intressant att värdera beslutsunderlag eller olika 
styrmedel utan angeläget är ”… bedömningsgrunder för ett gott genomförande, t ex rättssä-
kerhet, deltagande och snabbhet, samt för goda prestationer och utfall” (Vedung, 1991, s 72). 
Kostnadseffektivitet är ett vanligt kriterium för gott utfall men det finns flera svårigheter som 
är förknippade med det kriteriet. Det är många gånger näringslivet som stått som förebild för 
den offentliga verksamheten, enligt Vedung. Vinstmaximeringen i det privata näringslivet 
anses vara ett avgörande kriterium på framgång. Analogt med detta bör produktmaximering 
vara kriteriet för framgång inom offentlig politik då produktivitet är ett mått på förhållandet 
mellan kostnader och prestationer. Inom offentlig verksamhet är det naturligtvis problem för-
knippade med kostnadsberäkningarna men dessa problem är jämförelsevis små i förhållande 
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till svårigheterna att mäta prestationer. Inom t ex barnomsorg och skola så finns bekymmer att 
beräkna prestationer då det är svårt att hitta ett bra mätredskap. Bredden är stor i skillnader 
mellan olika kvalitetsaspekter såsom t ex lärarkvalitet, pedagogik, stämning och utrustning. 
Hur ska detta mätas?  
 
Vedung (1991) menar att ett annat värdekriterium som är av intresse inom offentlig sektor är 
effektfullhet. Ur samhällets synpunkt bör det finnas intresse att se hur politikerna bedömer sin 
förvaltning och hur medborgarna ser på sina politiska representanter vid en måluppfyllelse. 
Han skriver vidare att man brukar bygga ut kriteriet måluppfyllelse till effektivitet och då tas 
hänsyn till både uppfyllelse av utfallsmål och till kostnader. Produktivitet är något helt annat 
än effektivitet. Vid produktivitet är det prestationer som ställs mot kostnader och vid kost-
nadseffektivitet är det utfallet inom målområdet för en insats som ställs mot kostnader. Eko-
nomisk rationalitet är både kostnadseffektivitet, produktivitet och måluppfyllelse men i 
svensk förvaltning och politik har detta värdekriterium inte accepterats som det enda allenarå-
dande, menar Vedung. Ytterligare kriterier av vikt har även ansetts vara god arbetsmiljö- och 
tillfredsställelse samt personlig utveckling bland personal men även beaktande av rättsäker-
hets-, offentlighets- och serviceaspekter inom verksamheten. Han skriver vidare att all utvär-
dering som uppnåtts förutsätter att det bedöms mot värdekriterier eller normer och i resone-
manget kring effektivitet förutsätts att värdekriteriet är programmets egna mål.  
 
Det finns olika sätt att hitta en utväg ur svårigheterna med kriteriearbetet, enligt Vedung 
(1991). Utvärderaren kan hämta kriterier från egna reflektioner om jämlikhet, rättvisa och 
legitimitet ur den politiska filosofin men även från rättssäkerhet och offentlighet ur den ad-
ministrativa processen. En utväg kan vara att intresset kan fokuseras från mål till procedurer 
och det hela benämns då som institutionslinjen. Där sker en centrering av olika beslutsregler 
och vilka som ska finnas med i en utvärdering. Det hela blir till en metautvärdering, d v s en 
bedömning av hur utvärderingsfunktionen sköts, då huvudintresset förskjuts från utvärdering-
arna av offentlig politik till de institutioner som handhar utvärderingen av den offentliga poli-
tiken. En annan intressant aspekt är intressentmodellen som finns inbyggd i våra svenska of-
fentliga utredningar och där olika parter får delta och bedöma den offentliga politikens effek-
ter och resultat. Aspekten kan ses som en institutionell lösning på kriterieproblemet.  

3.1.3 Utvärderingsmodeller 
Ännu ett alternativ att beskriva utvärdering är att se hur den utformas i praktiken. Här ger 
utvärderingslitteraturen en rad exempel på modeller som på olika sätt avser att hantera för-
hållandet mellan komponenter i den verksamhet eller det objekt som ska utvärderas. Vanliga 
komponenter i det sammanhanget är förutsättningar – som även innefattar mål – samt process 
och resultat (Karlsson, 1995). Franke-Wikberg och Lundgren (1980) ger exempel på olika ut-
värderingsmodeller i form av målmodell, systemanalys, beslutsmodell samt målfri utvärde-
ring. Alla dessa modeller utgår ifrån vad som produceras inom programmets uppsatta kriterier 
och om det ger ett gott resultat. En annan kategori av modeller är intressentmodell, expertmo-
dell och transaktionsmodell vilka samlas under beteckningen intuitiva modeller. Utgångs-
punkten för dessa modeller är att belysa en komplex process utifrån icke statiska bedöm-
ningsgrunder. En öppenhet finns för att se till olika lösningar och kriterierna utgår från intuitiv 
känsla och erfarenhet snarare än fasta mått. 
 
Författarna Worthen, Sanders och Fitzpatrick (1997) har upprättat ett klassificeringsschema 
av sex olika modeller för utvärdering. Den första är objektorienterad och fokuseras kring mål 
med en bestämning i vad målet är tänkt att uppnå. Den andra är ledningsorienterad, där cent-
raliseringen är placerad med utgångspunkt i att identifiera och möta de informationsmässiga 
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behoven utifrån beslutsfattarens behov. Den tredje modellen är konsumentorienterad, där den 
centrala frågan utvecklar utvärderande information om konkurrerande objekt för att användas 
av konsumenter i deras val av t ex produkter, service eller dylikt. Den fjärde modellen är ex-
pertorienterad och beror primärt på den direkta applikationen av professionell expertis och 
erfarenhet av att bedöma kvaliteten. Den femte är en motståndarorienterad modell där en pla-
nerad opposition av olika utvärderares synsätt är den centrala fokuseringen i en utvärdering. 
Slutligen är den sjätte modellen en deltagarorienterad modell där involvering av utvärdering-
ens uppdragsgivare och berörda är central i bestämningen av värdet, kriterierna, behoven och 
utvärderingsdata. 

3.1.4 Filosofiskt perspektiv  
Worthen et al. (1997) har placerat de sex olika modellerna som beskrivits ovan i relation till 
Houses (1983) utvärderingsdimension som från den ena utsiktspunkten kan ses utilitaristisk 
och på den motsatta sidan intuitionistisk-pluralistisk.  Därigenom har vi ytterligare ett sätt att 
närma oss utvärdering utifrån ett filosofiskt perspektiv. Se figur 1 nedan. 
 
 

 
 

Objectives-oriented 
__________________ 
 
Management-oriented 

Intuitionist- 
Pluralist 
Evaluation 

Utilitarian 
Evaluation 

Adversary-
oriented 

Experience
-oriented 

Consumer- 
oriented 

Naturalistic & 
Participant- 
oriented 

Figur 1.  Spridning av sex synsätt på utvärdering på en dimension mellan utilitarism och intuitionistisk-plura-
lism.     (Worthen et al., 1997, s 79) 
 
Författarna menar att utilitaristisk utvärdering kan ses som bestämningen av värdet av ett pro-
gram eller en verksamhet och all dess påverkan i förhållande till ett övergripande värdekrite-
rium som sammanfattas i tanken om mesta möjliga nytta för flertalet. Denna måttstock utgår 
från utilitarismens idéer om nytta och att koncentrera sig på det som anses bäst för flertalet 
individer. Den intuitionistiskt-pluralistiska utvärderingen utgår från att ett programvärde ses 
utifrån vilken inverkan programmet har för den enskilde individen och dennes intentioner. 
Enligt ett intuitionistiskt-pluralistiskt perspektiv kan således flera värden vägas in i bedöm-
ningen och inte endast ett gemensamt värde (nytta) betonas. Det leder i sin tur till en rad frå-
gor om hur denna sammanvägning kan ske och med vilket slutresultat för att få en samlad be-
dömning. 
 
3.2 Värde och närliggande begrepp 
Litteraturgenomgången visar att bedömningsfrågan samt frågan om kriterier eller värderingar 
för att göra dessa bedömningar spelar en central roll i utvärdering. I detta avsnitt vänder jag 
därför uppmärksamheten mot begreppet värde som dels granskas från ett definitionsmässigt 
perspektiv med fokus på värde och näraliggande begrepp som värdeomdöme, värdering och 
värdegemenskap, dels utifrån hur värde kan beskrivas i olika dimensioner och kategorier. 
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3.2.1 Begreppen värde, värdeomdöme, värdering och värdegemenskap  
Vad menas med värde? Ett förslag på den frågan är att skilja mellan norm och värde. ”En 
norm föreskriver vad som är rätt och orätt medan ett värde innebär något eftersträvansvärt” 
(Lundahl och Öquist, 2002, s 69). I NE beskrivs begreppet värde nedan: 
 

I allmänt språkbruk och inom filosofi säger man att något är ett värde eller att något har värde. Det som 
har (positivt) värde, t ex trygghet, är därmed ett värde. Värde tillskrivs företeelser med hjälp av s.k. värde-
omdömen. (NE, id=346926) 

 
Frågan uppkommer då genast: Vad är då värdeomdömen? I NE kan läsas att det rör sig om 
omdöme som rör någots värde och många menar att värdeomdömen varken kan ses som 
falska eller sanna. Värdeomdömen ses även synonymt med värdering och är en personlig upp-
fattning angående ett abstrakt värdeomdöme om något:  
 

Värderingsfri; värderingsnorm; grundvärdering; man väntar sig att ett tidningsreportage huvudsakligen 
innehåller fakta, i mindre grad värderingar.  (NE, id=O396140) 

 
NE skriver angående begreppet värdering: 
 

Värdering,  handlingen att sätta ett (positivt eller negativt) värde på något eller resultatet av att utföra en 
sådan handling. Resultatet har i allmänhet formen av ett omdöme, en åsikt eller en uppfattning. Inte sällan 
betecknas en uppfattning som en värdering för att antyda att den är subjektivt eller personligt präglad, ett 
bruk som naturligtvis sammanhänger med att värden ofta förstås som något icke objektivt, något som vi 
tillskriver objekten. Värdering i denna bemärkelse sätts därför ofta i motsats till (objektiv) beskrivning, en 
motsättning som dock på många sätt är problematisk och sammanhänger med grundläggande frågeställ-
ningar i kunskapsteori och metafysik. (NE, id=346952) 

 
Bergström (1992) skriver att vi människor har en mångfald uppfattningar kring hur vår verk-
lighet är beskaffad. Uppfattningarna behandlar t ex vad som är bra/dåligt eller bättre/sämre i 
denna verklighet och även hur vi/andra bör handla i olika lägen. Värderingar (i vid mening, 
inklusive normer) är då bl a åsikter om hur vi bör handla. Värdeomdömen kan vara meningar 
om t ex författare; en del tycker att Wilhelm Moberg är en intressant författare, andra ogillar 
att läsa hans böcker. 
 
Petersson (1998) menar att en fråga som blir aktuell avseende hur värdekriterier ska legitime-
ras, är om det går att hänvisa till någon form av värdegemenskap som grund för bedömningen. 
Författaren skriver: 
 

Först måste vi skilja mellan (åtminstone) två olika användningar av termen. Vi säger dels (1) att t ex två 
personer har värdegemenskap eller att värdegemenskap föreligger mellan dem. Vi säger också (2) att t ex 
två personer tillhör en viss värdegemenskap eller rent av att de utgör en viss värdegemenskap.  I det se-
nare fallet är ”värdegemenskap” närmast en sociologisk term som kan användas vid beskrivningen av t ex 
ett visst samhälle. (Petersson, 1998, s 7) 

 
Författaren skriver vidare att han intresserar sig främst för betydelsen (1) och menar att om 
värdegemenskap förekommer mellan två personer, A och B, så är det samma sak som att A 
och B har samma (eller lika) värderingar.  Värdegemenskapen kan betraktas som en hoper 
ting av olika värden som också implicerar olika föreställningar om hur vi ska eller bör handla.  
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Petersson (1998) menar att: 
 

I denna mening kan en person ha samma värdering vid olika tidpunkter och olika personer kan ha samma 
värdering vid samma tidpunkt eller vid olika tidpunkter. Det viktiga är alltså att det är samma sak som fö-
reställs. (Petersson, 1998, s 8) 

 
Skribenten fortsätter: ”En värdering är alltså, enligt mitt förslag, innehållet i en viss föreställ-
ning som individen har” (Petersson, 1998, s 9). Reflektionerna blir då: Hur vet vi att det före-
ligger en viss värdering hos en person? Individen bör naturligtvis själv kunna svara på frågan 
men hur vet en utomstående? För att hitta svaret tar vi ofta hjälp av yttre kännetecken såsom 
personens utsagor och beteende och genom observationer av dessa så bestämmer vi oss för 
vilken värdering en person har, fortsätter författaren. Om vi då utgår ifrån yttre kännetecken 
för att bestämma en persons värdering så är idealfallet då att tanke, ord och gärningar stäm-
mer överens på den personen. Men, om dessa tre begrepp inte sammanfaller, med- eller 
omedvetet, hos en person så uppstår problem. Svårigheter uppstår också när vi som iakttagare 
ska tolka och beskriva en persons handlingar och slutsatsen av det hela blir sålunda att det är 
tämligen osäkert att få fram en annan persons värdering. 
 
Petersson (1998) diskuterar också omkring filosofernas spekulation kring frågor om värdege-
menskap mellan människor, tider och kulturer. I dessa filosofier framstås värdegemenskapen, 
åtminstone inom moralens område, som en grundläggande värdegemenskap som finns mellan 
alla människor.  

3.2.2 Dimensioner och kategorier av värdebegreppet 
Allen (1993) skriver att när vi börjar debattera begreppet värde är det viktigt att genomföra en 
grundlig orientering kring dess natur och struktur i olika former. När detta är genomfört och 
vi vet vad vi talar om så kan vi ställa begreppet värde i relation till verkligheten.  ”A study of 
the structure of evaluation must follow upon the study of the structure of value itselfs” (Allen, 
1993, s 3). Allen menar att begreppet värde kan ses i olika dimensioner såsom ”bra – neutral – 
dålig”. Om en person säger till en annan person: ”Mannen därborta är en bra människa” så 
kan värderingen ses som att talaren vill överföra sin egen värdering till åhöraren. Talaren ut-
går från sig själv och inget uttalande finns om på vilket sätt personen är bra. Författaren menar 
att underförstått ses ordet ”bra” som ett positivt värde hos flertalet individer. Författaren fort-
sätter med att det finns positiva och negativa värden och de i sin tur kan ses i ytterligare di-
mensioner. Som exempel, kanske en individ inte har några pengar i plånboken (men kan 
hämta i banken) eller att individen inte har några pengar på sitt bankkonto. Det förstnämnda 
omvandlas till ett positivt värde och det sistnämnda till ett negativt. Allen säger vidare att yt-
terligare en dimension kan uppnås genom att betrakta konkreta värden utifrån en abstrakt syn-
vinkel. T ex en rak/kurvig linje på ett papper har inget värde – det är en norm. Linjen blir till 
ett intellektuellt värde då vi geometriskt söker förståelse för linjer och dess relationer.  
 
Förutom att sätta in begreppet värde i olika dimensioner så beskriver Allen (1993) också fyra 
värdekategorier och de är indelade i: ”instrumentality or utility, foundation-value, ingredi-
ence-value, and performer- and performance-value.” (s 19). Dessa kategorier utgår från onto-
login, d v s ”hur något är” och arbetar med begrepp som funktion, operation, utförare, utfö-
rande, process och aktivitet. Författaren skiljer mellan inneboende och instrumentella värden. 
De inneboende värdena kan sägas vara de inre värdena till skillnad mot allmännyttiga (uti-
lity). Inre värden har ett värde i sig själv till skillnad mot objekt där värdet finns i relation till 
aktiviteter. (1) Den första kategorin ”Instrumentality and utility-value” belyser inte enbart 
individens egna syften utan även de mänskliga i stort. (2) ”Foundation-value” som är kategori 
två behandlar funktionsvärdet. Funktionen kan ses ingå som ett organ i en organism eller en 
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del av en maskin etc och den kan inte stå ensam. (3) Den tredje kategorin, ”ingredience-va-
lue”, behandlar värden som inte tillåter ersättningar, t ex om en individ är sugen på socker-
dricka så duger inte saft. Det här värdet skiljer sig från de andra värdena då det enbart är vär-
det i sig själv som räknas. (4) Den sista kategorin, ”performer – and performance-value”, be-
lyser värdet av ett gott uppträdande och i att genomföra en bra prestation. 
 
Rescher (1969) beskriver också olika dimensioner av begreppet värde men ställer samtidigt 
frågan om vi behöver klassificera det? Det kan ses som ett akademiskt infall att stycka sönder 
begreppet men författaren pekar på att det betyder mycket i praktiken att få en klassifikation. 
Rescher belyser olika värdetyper och de är ting, miljön, individuella/personliga, grupp och 
socialt.  Inom tingen kan ses ett värde i att äga t ex en häst eller dyr bil – där ytterligare ett 
värde finns i att åka snabbt i den sistnämnda. Inom miljön kan värdet ses i att äga mark och 
ligger marken naturskönt så finns det ytterligare ett värde i det. Inre egenskaper och person-
liga karaktärsdrag såsom begåvning och fallenhet för olika saker kan vara ett åtråvärt värde 
och därmed ge ytterligare värde såsom mod t ex. Värden inom olika grupper, exempelvis 
inom familjen eller professionen, är en typ och som i slutändan kan ge ekonomiska och jäm-
ställda värden och likaledes kan ses som sociala värden, t ex demokrati. 
 
Här vill jag göra en kort sammanfattning utifrån ovanstående författares formuleringar kring 
värdebegreppet och närliggande begrepp. Värde kan ses som något som jag som individ ef-
tertraktar och därmed blir det ett positivt värde. Värdeomdömen användes liktydigt med vär-
deringar och återfinns i varje individs uppfattning om hur verkligheten är beskaffad. De be-
stämmer den individuella synen på vad som är eller har ett värde. Intressant i sammanhanget 
är att jag kan ha en specifik föreställning om ett värdebegrepp men när jag diskuterar med en 
annan människa så formulerar vi tillsammans en värdegemenskap som kanske inte stämmer 
överens med min egen åsikt. Jag kan således ändra mina ståndpunkter omkring värdebegrep-
pet beroende på olika samhörigheter. Ser man på värdebegreppet utifrån Allens (1993) och 
Reschers (1969) indelningar av värdebegreppet i olika dimensioner, värdetyper och värdeka-
tegorier så kan det förstnämnda begreppet mer fokusera kring i vilken utsträckning värdet 
förekommer medan värdekategorier indelas i olika klassifikationer. Värdebegreppet kan också 
indelas i olika värdetyper utifrån dess karaktär. Det hela kan jämföras med bilden av den tre-
dimensionella pyramiden där t ex Allens värdedimensioner sätts på höjden och hans värdeka-
tegorier på bredden samt Reschers värdetyper på djupet. Observera att det inte finns någon 
inbördes gradering av dessa indelningar utan de kan byta plats med varandra i pyramiden.  
 
3.3 Teorier om utvärdering och värde 
I det här avsnittet vill jag exemplifiera en del utvärderings- och värdeteorier för att bygga vi-
dare på min kunskap om begreppen utvärdering och värde som jag hittills funnit i litteraturen. 
För att få struktur i mitt tänkande, skapa ordning och sammanfatta vad som är centralt kring 
begreppen utvärdering och värde och deras insättning i ett teoretiskt perspektiv har jag delat 
in avsnittet i utvärderingsteorier, värdeteorier och val av värderingsgrunder. Avsnittet avslutas 
med en konklusion. 

3.3.1 Utvärderingsteorier 
Shadish et al. (1991) har i stort sett samma reflektioner kring begreppet teori som Campbell 
(1981/1986) som beskrivits inledningsvis. Shadish et al. går vidare till att diskutera kring den 
ideala utvärderingsteorin – som i sig är en utopi – och den bör beskriva men även rättfärdiga 
varför viss utvärderingspraxis leder till olika slags resultat. Det kan i sin tur bero på utvärdera-
rens konfrontationer med olika situationer som uppstått i verksamheten. Författarna skriver så 
här om en idealisk utvärderingsteori: 
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It would (a) clarify the activities, processes, and goals of evaluation; (b) explicate relationships among 
evaluative activities and the processes and goals the facilitate; and (c) empirically test propositions to 
identify and address those that conflict with research or other critically appraised knowledge about 
evaluation. (Shadish et al., 1991, s 31) 

 
Shadish et al. menar att om det inte finns ideala teorier så blir utvärderingsprogram enbart en 
massa lösa konglomerat där utvärderaren försöker tillämpa vetenskapliga metoder på sociala 
program. De anser att en programutvärderare är en person som varsamt undersöker en unik 
massa av kunskap. Det i sin tur särskiljer utvärdering från närliggande specialiteter. För att en 
utvärderare ska genomföra en bra utvärdering behövs strategi- och taktiktänkande innan me-
toderna bestäms, enligt författarna. 
 
En undersökning av fältet med utvärderingsteorier under åren 1965 till 1990 har genomförts 
av Shadish et al. (1991). De har kartlagt fem fundamentala frågeområden/komponenter som 
dessa teorier kretsar kring för att finna den ideala utvärderingsteorin. Den första och mest 
utvecklade teorin inom utvärdering gäller frågan om utvärderingens praktik - evaluation 
practice. Kring denna praktik har kopplats en form av ”hjälpteorier” som handlar om social 
programmering (social programverksamhet), knowledge construction (kunskapsutveckling), 
valuing (värdering), samt knowledge use (kunskapsanvändning). Författarna menar att en mer 
utvecklad teori om utvärdering bör förhålla sig till var och en av dessa frågeområden. ”They 
justify the need for five theoretical bases essential to a good theory of evaluation” (s 33). I en 
utvärdering är dessa frågeområden och försök till svar material från teorier som knappast åter-
finns i en ren metodbok, menar författarna.  
 
Således behövs de fem komponenterna för att genomföra en programutvärdering och ska ses 
med en inbördes relation där en komponent inte kan utesluta en annan, enligt Shadish et al. 
(1991). De frågor som utvärderaren bör besvara är: Vilket/vilka problem kan ses och i sin tur 
förbättras samt vad är värt att förbättras inom social programverksamhet? Om svaret är att det 
inte finns några problem, varför detta svar? Kunskapsanvändning och dess frågor är: Hur ska 
resultatet föras ut snabbt för att åstadkomma förbättring?  Vill jag att den ska föras ut snabbt? 
Och om det inte fungerar hur ska utvärderingen användas? I värderings-komponenten som 
också ses som en bedömningsfråga är frågan på vilket sätt värdebegreppet kan kopplas sam-
man med en programbeskrivning. Kan programmet anses vara bra eller inte? Om ja, vilka 
motiv finns bakom begreppet ”bra” i föregående fråga? Vad finns det som berättigar till denna 
slutsats? I kunskapsutvecklingen behandlas frågor av arten: Finns det en tilltro i svaren? Och 
om så är fallet, vad orsakar den tilltron? Hur kan jag veta det? Slutligen behandlas utvärde-
ringens praktik och dess frågor är: Hur kan min utvärdering bli möjlig att genomföra på bästa 
sätt då jag synbarligen har de bästa förutsättningarna för att lyckas? Vilken är den bästa de-
signen och bästa metoden för undersökningen? Vilken roll har jag i den här utvärderingen och 
vad är den värd? Är jag domare, metodologisk expert eller något annat? 

 
Åberg (1997) stöder sig på ovanstående underlag från Shadish et al. (1991) vid sin utkristalli-
sering av tre olika grundfrågor i en utvärdering och som han menar är kunskaps-, bedöm-
nings- och funktionsproblemen. Kunskapsproblemet bör ses och förstås utifrån den verklighet 
som ska beskrivas. Bedömningsproblemet behandlar objektets värde. Det är också kärnan i 
utvärderingen. Funktionsproblemet belyser användningen eller betydelsen av utvärderingen i 
en större kontext. Författaren menar att synen på utvärderingskomponenterna social program-
verksamhet och kunskapsanvändning återfinns inom kunskapsproblemet och kunskapsut-
veckling och utvärderingens praktik återfinns inom funktionsproblemet. Därmed blir kompo-
nenten värdering innesluten i bedömningsproblemet. 
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3.3.2 Värdeteorier  
Utifrån ovanstående diskussion framgår att värderingskomponenten ingår som en central del i 
utvärderingsteorin. Jag ska nu försöka att tränga djupare ner i min undersökning för att se på 
värdeteorier och vad litteraturen kan ge för uppslag till vidare reflektioner i detta ämne. Star-
ten sker med en belysning av Bergströms (1992) diskussion angående värdeteori utgången 
från värdeomdömen. Därefter beskrivs Shadish et al. (1991) resonemang angående tre olika 
beståndsdelar i värdeteorier. Slutligen är det en kort sammanfattning av mina egna reflektio-
ner. 
 
Bergström (1992) menar att värdeteori är ett samlande begrepp över hur vi uttrycker våra 
värderingar som i grunden är utgångna från våra värdeomdömen. Författaren skriver att det 
karaktäristiska för värdeteorin är: 
 

… dels att den handlar om värdeomdömen (normer och värderingar), och dels att den studerar dessa ur 
just filosofisk synpunkt, d v s framför allt ur kunskapsteoretisk, språkfilosofisk, metafysisk och logisk syn-
punkt. (Bergström, 1992, s 10) 

 
Frågor som är centrala inom värdeteorin, enligt Bergström, kan t ex vara: Kan man rättfärdiga 
ett värdeomdöme? Om ja, på samma sätt som görs i sakfrågor? Är värderingar objektiva? Kan 
de i princip inneha samma falskhet/sanning som vetenskapliga teorier?  
 
Författaren reflekterar kring i vilken grad man kan ha goda skäl för värdeomdömen. Kan en 
individs accepterande av ett värdeomdöme vara välgrundat eller rationellt? Den frågan kanske 
bör diskuteras mer inom kunskapsteoretiska kretsar. Han undrar vidare om det finns ”goda 
skäl” för värdeomdömen även om de kan ses som varken sanna eller falska? Bergström 
(1992) menar vidare att det för varje individ förmodligen är ganska rationellt att ha en viss 
åsikt, även om den inte är sann. Här kan sägas att finns det bevis för en åsikt så är det rimligen 
också bevis för att åsikten är sann, enligt författaren. Min reflektion är att om man tänker ra-
tionellt i en värdefråga är det då legitimt att ha den ståndpunkten? Jag kan tänka mig att som 
ämbetsman så ser man många gånger utilitaristiskt på värdefrågor, det vill säga det som är bra 
för de flesta är därmed det bästa och det blir då också rationellt. 
 
Shadish et al. (1991) skriver att det finns tre olika beståndsdelar i värdeteorier och hänvisar 
till Beauchamps reflektioner avseende indelning i meta-, normativ- och deskriptiv teori. Me-
tateorin beskriver varför och hur uttalanden kring värde konstrueras, t ex genom analys av 
nyckeltermer eller strukturering av värdering. Den normativa teorin ger utvärderaren en in-
tellektuell makt och ett kritiskt perspektiv samt vidgar dennes horisont angående förståelse av 
bra sociala program och vad som är bra för mänskliga förhållanden. I den deskriptiva teorin 
försöker utvärderaren finna och bestämma vilka kriterier som uppdragsgivare anser är bra i 
programmet och sedan arbeta för att bevisa det hela. Shadish et al. anser att de flesta utvärde-
rare använder sig av den deskriptiva teorin för att den är mest praktisk och minst kontroversi-
ell. Implicit finns mestadels deskriptiv värdering med i all utvärderingsteori trots att ordet 
värde inte är utsagt. 
 
Om jag ser till Bergströms (1992) värdeteori och hans tankegångar om värdeteorins karaktäri-
stik så bör man ställa frågan: Vad är ett värde?, dvs hur definiera objektet? Svaret på den frå-
gan kan vara den tredimensionella bilden av pyramiden som jag har framlagt i en tidigare 
diskussion, se kapitel 3.2.2, utifrån Allens (1993) och Reschers (1969) resonemang om värde-
begreppet. Hur förhåller sig då Allens och Reschers resonemang till Shadish et al. (1991) och 
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deras diskussion kring meta-, normativ- och deskriptiv teori? I min argumentation tolkar jag 
metateorin som varande det resonemang jag framlagt om värdebegreppet; hur värde kan för-
stås, beskrivas, tolkas, kategoriseras osv. Meningen är att skapa en helhet kring begreppet. I 
den normativa teorin menar jag att det är utvärderaren som hävdar ett visst värde som under-
lag för utvärdering och House (1983) kan ses som en av den teorins förespråkare. Däremot 
tolkar jag det tvärtemot i den deskriptiva teorin, dvs här är det beställaren som hävdar ett spe-
cifikt värde och den teorins företrädare kan ses i Shadish et al. (1991). Värdebegreppet kan 
således ses från två olika poler i dessa teorier. Av intresse finner jag Bergströms (1992) re-
flektioner om att det hos varje individ är rationellt att ha åsikter även om de inte alltid är 
sanna och att se på begreppet rationellt i förhållande till begreppet värde.  Hur reflekterar 
olika aktörer beträffande värdebegreppet? Finns det någon modell att arbeta efter inför valet 
av värdegrund? 

3.3.3 Val av värderingsgrunder 
I detta avsnitt fortsätter jag diskussionen från föregående med val av värderingsgrunder visavi 
rationellt tänkande. Mitt val av modell föll på Åberg (1997) som har en modell som han kallar 
för ”värderingsgrunder och rationaliteter” och min avsikt är att bearbeta modellen gentemot 
min tidigare förda diskussion. Författaren skriver att den allmänna diskursen inom utvärde-
ringsområdet är att utvärdering ses som en rationell aktivitet och sammanfogas med en ratio-
nell syn på organisationer och verksamheter. Den kan ses som en del av hantering och styr-
ning av sociala processer. Syftet med utvärdering blir, enligt diskursen, att åstadkomma något 
i samband med godtagbara ideal. Åberg anser att man kan ha en rationalistisk syn på de tre 
problemen och menar att bedömningsproblemet ”… handlar om att göra medvetna bedöm-
ningar utifrån explicita värderingsgrunder” (s 86). Författaren skriver att val av utvärderings-
strategi är ett uttryck för vilken slags rationalitet som ses vid utvärderingens utgångsläge och 
är då ett val av värderingsgrund. I nedanstående figur 2 kan ses olika rationalitetstyper. Pilen 
går från värderationalitet upp till målrationalitet och Åberg menar att rationaliteten formuleras 
i termer av mål när djupare värden står på spel och i termer av accepterade värden när motiv 
och intressen är mer oartikulerade eller dolda.  

 

 Värderingsgrunder och rationaliteter 

 

Bedömning mot  Rationalitet   

Mål  Administrativ Målrationalitet  

Extern, beprövad teori Vetenskaplig 

Lokal teori  Administrativ, politisk 

  ev vetenskaplig 

 

Artikulerade intressen 

              Politisk 

Subkulturella värden                         

Generella kulturella  

värden    Värderationalitet 
 Figur 2.  Värderingsgrunder och rationaliteter. (Åberg, 1997, s 90) 
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Åberg (1997) skriver angående bedömning mot mål att målet får samma ställning som en hy-
potes. Här återfinns två problem varav det ena är operationalisering som leder till bestämning 
av variabler, det så kallade variabelproblemet. Det andra problemet är att finna variabeln där 
målet anses uppfyllt, det vill säga referens- eller acceptansnivåproblemet. Utvärderingsformen 
är den klart mest efterfrågade då det i bakgrunden finns en föreställning om organisationens 
yttersta syfte eller existensberättigande. Bedömning mot teorier innehåller både deskriptiva 
utsagor och utsagor om orsaksrelationer. Här ses två olika teorier, den lokala och den beprö-
vade. Den lokala teorin utgörs av frågan; vems bild av objektet ska dominera? Den beprövade 
teorin ger en analys av aktörsteorin utifrån vetenskapliga krav. Utvärderingsstrategin ger efter 
formulering utgångspunkter för empiriska undersökningar. 
 
Här menar jag att i ovanstående figur kan en tänkt skiljelinje dras horisontellt mellan lokal 
teori och artikulerade intressen. Mål- och teoribedömningarna som finns ovan den tänkta 
dragna linjen kan föras in under målrationalitet och administrativt/vetenskapligt perspektiv. 
De bedömningar som finns under den tänkta linjen refererar i första hand till ett värderatio-
nellt och politiskt perspektiv och handlar främst om bedömning mot olika brukares intressen 
samt andra kulturella värden.  
 
Beträffande bedömning mot olika brukares artikulerade intressen skriver Åberg (1997) att 
kontexten kring intressentutvärderingen kan ses som demokrati eller marknad. Det finns flera 
legitima värden i båda fallen och aktörerna ger uttryck för dessa. En bestämning av vilka in-
tressenterna är bör göras samt en sammanställning av deras bedömningar vid utvärderings-
strategin. Problemet är att det är svårt att se vilka värdepremisserna är då intresse ofta ställs 
emot mål. Slutligen är det bedömning mot andra kulturella värden och här skriver Åberg att 
utvärderarens arbetssätt och den organisation som utvärderas påverkas bl a av värderationella 
ståndpunkter. Dessa kan i sin tur rationaliseras till frågor angående teoriprövning och mål. 
 
 
3.4 Konklusion av forskning om utvärdering och värde 
I detta kapitel startade jag med att klarlägga begreppen utvärdering och värde. Fortsatte med 
att förankra frågan om utvärdering och värde i teori och konstaterade med hänvisning till 
Campbell (1981/1986) att teori bör innehålla definition, beskrivning och förklaring samt val 
av relevanta fakta från uppgifter som inkommit. Därefter utvecklade jag mina tankegångar 
kring utvärderingsteorier och tog upp Shadish et al. (1991) fem komponenter som alla ska ses 
jämbördiga vid en utvärdering. Jag pekade på att Åberg (1997) bygger sin diskussion av kun-
skaps-, bedömnings- och funktionsproblemen i en utvärdering kring dessa fem komponenter. 
Jag visade att värdeteorier också tar sin utgångspunkt från våra värdeomdömen, enligt Berg-
ström (1992) som för ett resonemang kring en individs specifika värdeomdöme och om det i 
så fall kan ses rationellt eller välgrundat?  
 
För att få ett exempel på en teoretiskt förklarande modell tog jag upp Åberg (1997) och hans 
modell av bedömningar mot olika områden och hur dessa områden kan översättas i val av 
värderingsgrund. Åberg har samlat fyra olika kategoribedömningar; mål, teorier, olika bruka-
res intressen samt andra kulturella värden. Bedömningar mot mål och teorier kan ses som ett 
uttryck för ett mer målrationellt perspektiv på bedömningsfrågan och kan tolkas som deskrip-
tiva teorier där Shadish et al. (1991) ses som en företrädare. Under den tänkta skiljelinjen i 
figur 2 återfinns artikulerade intressen och subkulturella samt generella kulturella värdekrite-
rier och de ger uttryck för ett värderationellt perspektiv. En företrädare för dessa normativa 
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teorier är bl a House (1983). Jag ser även att aktörers val av värdegrunder kan tolkas utifrån 
mål- eller marknadsstyrning. Vilka värderingar har aktörerna som väljer värdegrunder? 
 
Genomgången visar att svaren på mina forskningsfrågor om begreppen utvärdering och värde 
kan belysas i flera tänkbara perspektiv med tydlig förankring i forskning och teoribildning. 
Det ger en bra grund för att försöka ge svar på min tredje forskningsfråga om olika aktörers 
medvetenhet om värdefrågor i en utvärdering. Hur jag ska få svar på detta i en empiri är temat 
på nästa kapitel. 
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4  METOD  
Syftet med studien, som sagts tidigare, är att belysa begreppen utvärdering och värde i en ut-
värdering som är kopplad till offentlig verksamhet. I litteraturgenomgången har jag genomfört 
detta utifrån texter kring dessa begrepp. Mitt nästa steg blir att vända mig till representanter 
för verksamheten för att få deras uppfattning i frågan. I detta kapitel beskriver jag tillväga-
gångssättet för den uppgiften. Jag har använt mig av Backman (1998) för en formellt veten-
skaplig textbearbetning. 
 
4.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
DePoy och Gitlin (1999) menar att en forskare bland annat bör reflektera kring sin filosofiska 
bas innan starten sker med forskningsproblemet och här kan jag vara benägen att hålla med 
författarna. I mitt yrke som adjunkt arbetar jag mycket med statistik och kvantitativ metod och 
har därmed en förförståelse för kvantitativt tänkande. Dock är jag inte säker på att jag mer 
föredrar det positivistiska synsättet än det hermeneutiska utan jag har helt enkelt mer kunskap 
kring kvantitativt tänkande. Skribenterna menar även att forskarens kunskapssyn eller episte-
mologi avspeglas i studiens syfte och frågeställning. Specifika frågor avspeglande konkreta 
begrepp är därmed kvantitativa paradigm och frågor som undersöker faktorer i sitt samman-
hang ses som kvalitativa paradigm. Utvecklande frågeställningar som visar mot en integrering 
av de bägge synsätten är ett tredje paradigm.  
 
Intentionen med studien är att söka förstå ett fenomen och se det säregna framför det all-
männa, dvs ett perspektiv som utgår från de s k idiografiska vetenskaperna, enligt Befring 
(1994). Det är helheten som söks utgående ifrån förståelse och insikt i ett inre samband hos 
människor. Författaren menar att det ideografiska angreppssättet kan sättas i tre punkter. In-
duktivt är den första punkten, dvs observation och analys av fenomen och de i sin tur leder 
fram till hypoteser och eventuellt ytterligare hypoteser. Den andra är intensiv forskning som 
sker inom ett relativt litet område men grundligt. Den sista punkten är kvalitativ forskning där 
fokusering sker på helhet av personliga upplevelser utifrån ett brett förståelseperspektiv.  

4.1.1 Val av metod   
Valet av metod har utgått från ett ideografiskt angreppssätt utifrån punkten kvalitativ forsk-
ning, enligt avsnitt 4.1. då uppsatsens syfte är att belysa begreppen utvärdering och värde och 
försök att se det säregna i dessa fenomen. I de studier som genomförs i uppsatsen kan ses 
analys av fenomen som leder fram till hypoteser och som i sin tur leder till ytterligare hypo-
teser. Området är litet och fokusering sker på förståelse av fenomenets helhet. Den valda 
forskningsstrategin är triangulering och valet är i första hand för att föra samman ”… olika 
tekniker för att motverka svagheter hos varandra i samband med datainsamling rörande ett en-
skilt fenomen” (DePoy och Gitlin, 1999, s 187). Den kvalitativa metoden har en hermeneutisk 
ansats. Tanken med det är att få en dubbel relevans för intervjuforskning: 
 

… först genom att kasta ljus över den dialog som skapar de intervjutexter som ska tolkas och sedan ge-
nom att klarlägga den process där intervjutexterna tolkas, vilken återigen kan uppfattas som en dialog eller 
ett samtal med texten.  (Kvale, 1997, s 49) 

 
Den kvantitativa metoden är en survey/kartläggningsundersökning som utgår från ett positi-
vistiskt synsätt och syftet med den metoden är att predicera samband mellan populationens 
parametrar (DePoy och Gitlin, 1999).  
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4.1.2 Kvalitativ forskningsstrategi 
Min utgångspunkt i val av kvalitativ forskningsstrategi är Kvales (1997) tankegångar om fyra 
olika temata som har sitt ursprung i filosofiska tankeströmningar, det postmoderna tänkandet, 
hermeneutiken, fenomenologin och dialektiken. I det postmoderna tänkandet är centreringen 
lagd på det inbördes förhållandet i intervjun, d v s en social konstruktion av verkligheten. Fo-
kuseringen vid hermeneutik är lagd på tolkning av en specifik mening och de frågor som i 
detta syfte ställts samman till en text. Vid ett fenomenologiskt perspektiv är koncentration av 
livsvärlden i blickfånget. Prioritering läggs vid exakta beskrivningar och en öppenhet finns för 
respondentens upplevelser. Det dialektiska angreppssättet inriktar sig på motsägelserna i ett 
uttalande samt dess relation till en materiell och social värld. Tonvikten är inte lagd på status 
quo utan på allt nytt samt inre relation mellan handling och kunskap.  
 
Det slutliga valet blev hermeneutiken då Kvale (1997) skriver att syftet med den hermeneu-
tiska ansatsen är att få en gemensam och giltig insikt angående en texts mening. Det sker en 
växling mellan delar och helhet av texttolkningen. Min tanke är att en genomförd utvärdering 
är texten och att denna text har tolkats av respondenterna. Jag genomför således en tolkning 
grundad på deras utsago – ett hermeneutiskt perspektiv. Vid tolkning av intervjutexten läses 
den först för att få en överskådlighet och då sker försök att fånga in olika teman för utveck-
ling. Därefter tillbaka till helheten igen, nya försök att fånga in andra teman och det hela fort-
sätter i en spiralgång tills det blir en mättnad. 

4.1.3 Kvantitativ forskningsstrategi 
DePoy och Gitlin (1999) skriver att den kvantitativa forskningsstrategin följer basen för lo-
gisk positivism. Dess filosofiska grundantaganden ordnas efter principer såsom syfte, struktur 
och grad av kontroll. Forskningsdesignen i den strategin innebär att forskningsplanen är 
strukturerad och specifik för den process som forskaren använder för att samla in, analysera 
och rapportera data. Allt för att få en vetenskaplig frågeställning besvarad. Syftet är att kon-
trollera och begränsa externt inflytande samt uppsikt över variansen. När forskaren utövar 
kontroll kan han/hon samtidigt slå fast, med en viss statistisk sannolikhet, att resultatet från 
undersökningen är en konsekvens av det som observerades och analyserades – som vid t ex 
survey/kartläggningsundersökningar. Fördelarna med denna forskningsstrategi är att man når 
ut till ett stort antal personer med en relativt minimal insats. Mätning av ett otal variabler kan 
ske via ett enda instrument och statistisk manipulation vid dataanalys gör att strategin ses som 
mycket användbar.  

4.1.4 Triangulering 
Syftet med triangulering är att få en bättre förståelse för helheten. Valet av forskningsstrategi 
från både kvantitativt och kvalitativt paradigm blir till ett komplement och det hela ses som en 
förstärkning av undersökningen. De två paradigmen har var för sig svagheter men lyckligtvis 
är dessa inte identiska med varandra. Vid en kombination av forskningsstrategier stärks forsk-
ningsansatsen och strävan sker mot en helhetssyn på undersökningens fenomen (DePoy och 
Gitlin, 1999).   
 

4.1.5 Datainsamling  
Datainsamlingsmetod har först och främst varit en mängd litteratur som sedan bortrationalise-
rats efterhand varefter mina reflektioner utmynnat i det som jag redovisat ovan via litteratur-
genomgång och teoretiskt perspektiv. Ytterligare datainsamling har varit två intervjustudier 
(studie I och III) samt en enkätstudie (studie II). 
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Studie I och III har genomförts via öppet riktade intervjuer. Lantz (1993) menar att en öppet 
riktad intervju används då en förståelse söks om hur ett fenomen uppfattas och man söker 
efter dess egenskap. Intervjuaren söker kunskap i ett bestämt sammanhang angående begrep-
pets kvalitet. Det är en fördel att flera intervjuer på samma tema visar sig olika eller delvis 
olika och kan ses som hjälp vid förståelsen av fenomenets kvaliteter. En förutsättning för slut-
satser om mönster är att en jämförelse mellan individer kan göras. Jag har intervjuat respon-
denterna via den öppet riktade intervjuformen där en vid fråga belyses med frågeområden (se 
bilaga 1) där jag fokuserar på värderingsfrågan. Mitt huvudsyfte med dessa intervjuer har va-
rit att få fram ett mönster kring begreppen utvärdering och värde.  
 
Datainsamlingsmetod i studie II har varit enkäter och den undersökningen är genomförd i 
samband med avslutet på en seminarieserie (Andersson och Karlsson, 2000) där deltagarna 
svarade på frågor angående utvärdering. Huvudsyftet med enkäten var rangordning av olika 
värden från 1-4 såsom bedömningar mot mål, intressen, teorier och andra kulturella värden (se 
bilaga 2). Därefter var det öppna svarsalternativ kring frågor som behandlar egna reflektioner 
kring värdebegreppet, förklaringar till val av fyra alternativ samt eventuellt ytterligare be-
dömningar. Rangordningsfrågan i svarsenkäterna är bearbetade i SPSS – ett datorbaserat stati-
stikprogram. DePoy och Gitlin (1999) skriver att experimentella designers kan ses som att få 
kunskap kring en objektiv verklighet. En kvantifiering av denna kunskap sker via enkäter. 
Dessa sammanställs statistiskt via numeriska värden och forskaren testar samband, hypoteser 
eller en beskrivning av populationen.  
 
4.2 Analys/tolkning av datamaterial 
Intervjuanalyser i studie I och III har genomförts via hermeneutisk tolkning (Kvale, 1997). I 
den ses en ständig växelgång av delar och helhet som uppgår i en hermeneutisk spiral. Det 
som skiljer analysen i dessa studier från traditionell hermeneutisk tolkning är att forsknings-
intervjuer innefattar även intervjupersonens skapande och tolkning vid själva intervjun. Jag 
har transkriberat intervjuerna ordagrant i bägge studierna och därefter analyserat via olika 
teman och frågeområden. Kvale menar att det finns sju olika principer för hermeneutisk tolk-
ning och den princip som jag har valt är att avsluta tolkningen när det framträder en god ge-
stalt. När intervjutextens tolkning bildat rimliga mönster och ingår i en för mig sammanhäng-
ande enhet så har den sammanförts till resultatdelen.  
 
 Analys av studie II har skett via ”multipel response”, dvs multipla variabler bestående av 
enkätens fyra olika värdegrunder har förts samman till en variabel x 4 för att se samband 
mellan rangordning och respektive yrke. Dessa har sedan sammanställts i kontigenstabeller. 
 
4.3 Urval och avgränsningar 
Studie I 
I studie I genomförs intervjuer (se bilaga 1) med elva kommuners förvaltningschefer inom 
skol- och barnomsorgen, således inget bortfall. Val av respondenter utgår från min förförstå-
else då jag menar att dessa högt uppsatta tjänstemän bör ha funderat över mitt problem i sitt 
arbete med utvärderingar. Avgränsningarna är att det är enbart en person i en viss tjänsteställ-
ning per kommun som är intervjuade. Det finns elva kommuner i Västmanland. Dessa är 
Skinnskatteberg, Norberg, Fagersta, Surahammar, Hallstahammar, Västerås, Sala, Heby, 
Kungsör, Arboga och Köping. Respondenterna är verksamma inom barn- och skolverksam-
heten och har titeln förvaltnings-, skol- eller verksamhetschef eller direktör. I de olika 
kommunerna ligger denna verksamhet inom olika förvaltningar, t ex Social- och Serviceför-
valtning, Barn- och Ungdomsförvaltning, Utbildnings- och Fritidsförvaltning, Barn- och Ut-
bildningsavdelning, Barn- och Utbildningsförvaltning, Barn- och Ungdomsnämnden samt 
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Utbildningsnämnden. Fokuseringen kan således vara på barn och skola i en kommun medan 
det i andra kan ha ett bredare arbetsfält. Inom de flesta kommunerna är det ordförande i Barn- 
och Ungdomsnämnden eller liknande som är deras närmaste chef, alltså en politisk chef men i 
en kommun är det en kanslichef och i en annan är det kommundirektören som är den närmaste 
chefen, dvs tjänstemän.  
 
Studie II 
I studie II genomförs en enkätundersökning där respondenterna främst ska rangordna bedöm-
ningar mot fyra olika värdegrunder (se bilaga 2). Inbjudan till serien gick till tjänstemän (t ex 
förvaltningschefer, samordnare, utvecklare eller rektorer) och politiker i samtliga kommuner i 
Västmanland och Sörmland. Enkäten delades ut vid det sista tillfället i en seminarieserie an-
gående utvärdering, (se Andersson och Karlsson, 2000). Avgränsningen är att det enbart var 
de ovan inbjudna personerna som var närvarande vid sista seminarietillfället som är medver-
kande i studien. 58 personer fick enkäten (bilaga 2) för ifyllande och av dessa var det 32 (8 
förvaltningschefer, 18 politiker och 6 tjänstemän) som svarade, således en svarsfrekvens på 
drygt 55 %.  
 
Studie III 
Studie III är en intervjustudie med tre respondenter som själva visat sitt intresse av att bli in-
tervjuade via ifyllande av enkäten i studie II (se bilaga 2). Syftet med studien är att djupdyka 
kring respondenters val av rangordning av värdekriterier som genomfördes i studie II. Av-
gränsningen här är att sommaren ”stod för dörren”, det var omöjligt att pussla ihop ytterligare 
intervjutider. Urval av respondent är ett medvetet och resten slumpvisa. Det medvetna valet är 
den politiker som har valt följande rangordning: bedömning mot kultur som första alternativ, 
därefter brukarintresse, teorier och sist officiella mål. Jag blev nyfiken på politikerns tanke-
gångar bakom detta val då det avvek från vad de flesta andra politiker valde. Övriga respon-
denter är en förvaltningschef och en politiker.  
 
4.4 Forskningsetiska principer 
Forskningsetiska principer har antagits av humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och 
återfinns på Vetenskapsrådets hemsida, (se www.vr.se). Principerna har noga övervägts och 
bearbetats under processens gång. Informationskravet innebär att respondenten får veta studi-
ens syfte och varför hon/han medverkar, beskrivning över studien, handledares namn och in-
stitution samt att det är frivillig medverkan. Beträffande samtyckeskravet bestämmer delta-
garen själv över sin medverkan i undersökningen. Konfidentialitetskravet behandlar att 
respondenterna ska ges största möjliga anonymitet beträffande personuppgifter. Slutligen är 
det nyttjandekravet och det behandlar studiens insamlade uppgifter som endast får användas 
till forskningsändamål.  
 
Alla respondenter har fått all behövlig information som samlas under informationskravet, 
likaledes under samtyckeskravet. Respondenterna återfinns i en officiell arbetsmiljö och är 
vana att ”stå i rampljuset”. Flertalet ansåg sig inte behöva ha någon anonymi-
tet/konfidentialitet utan någon tyckte det var mer intressant att visa upp sin kommun och vad 
de stod för beträffande utvärderingsfrågor. Mitt val blev dock att låta respondenterna vara 
anonyma förutom att i en studie skriva att de alla är förvaltningschefer eller har liknande yr-
kesroller i Västmanlands elva kommuner. Allt material som insamlats i studien bevaras i låst 
utrymme och uppsatsen kommer i en framtid endast att användas i forskningsändamål. 
 
I studie I och III har intervjuerna genomförts efter respektive respondents eget tids- och 
rumsval och det har oftast varit deras eget arbetsrum. En telefonintervju i studie III har ge-
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nomförts då ingen tid fanns för personligt sammanträffande. Bandspelare användes vid alla 
tillfällen, för senare transkribering, men tyvärr fungerade inte tekniken vid ett tillfälle. 
 
4.5 Trovärdighet och tillförlitlighet samt validitet och reliabilitet 
Inom hermeneutiska undersökningar finns komplicerade tolkningar och hur bedöms trovär-
dighet och tillförlitlighet i t ex tolkning av innehållet i en dröm? Svårigheten är att kunna utge 
explicita regler för bedömning av en tolknings validitet då den ska bilda ett logiskt mönster. 
Det finns fyra olika validitetskriterier inom hermeneutisk tolkning och det första betecknas 
som koherens. Tolkningen ska bilda helhet, mening och ett sammanhang, en s k ”god gestalt” 
och kan därmed ses som ett mycket värdefullt validitetskriterium. Det andra kriteriet behand-
lar samstämmigheten mellan kompetenta olika bedömare. Det i sig ger en garanti mot alltför 
privata tolkningsmodeller eller spekulationer. Grad av bekräftelse (eller instämmande) är det 
tredje validitetskriteriet. Vid tolkning av en persons handling – ser personen själv tolkningen 
på samma sätt? Prediktiv validitet är det fjärde kriteriet och behandlar möjligheten av att 
pröva tolkningen genom att utgå från den och göra vissa prediktioner om hur individen kom-
mer att bete sig i andra situationer. De här fyra uppräknade validitetskriterierna berör inte en-
bart hermeneutisk forskning utan återfinns till viss del även i kvantitativa undersökningar 
(Wedin och Sandell, 1995). 
 
En forskare bör vara öppen för att systematiska/osystematiska fel kan finnas med under hela 
forskningsprocessen. Det i sin tur kan bero på flera orsaker men forskaren bör försöka vara 
medveten, både i sin förförståelse och i sina tankegångar, för att eliminera dessa fel. Begrep-
pen reliabilitet och validitet är till gagn i detta göromål. Det är viktigt att minnas att olika 
mätningar, undersökningar, test m.m. alltid kan anses vara behäftade med två slags fel: syste-
matiska och osystematiska. I själva mätprocessen ses reliabiliteten som ett mått på slumpfel – 
osystematiska fel - och validiteten som ett mått på systematiska, icke slumpmässiga fel. Det 
sistnämnda står för ett systematiskt bias eller ett mätfel som konsekvent finns med i hela un-
dersökningen. I detta finns tankegången att hur mycket än forskaren försöker eliminera felen 
så kan det inte lyckas helt men veta med sig själv att ha gjort ett gott försök. Reliabili-
tet/tillförlitlighet svarar mot att mätningarna är korrekt genomförda. Validitet/giltighet innebär 
att forskaren verkligen har undersökt det han/hon ville göra och inget annat (DePoy och Git-
lin, 1999). 
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5 RESULTAT 
Det är tre olika studier som visas i resultatdelen. Studie I är en intervjustudie med elva för-
valtningschefer som respondenter. Studie II är en enkätstudie med rangordning av fyra olika 
bedömningar av värdegrunden och respondenter här är politiker och tjänstemän. Studie III är 
en intervjustudie med tre respondenter; två politiker och en förvaltningschef.  
 
5.1 Studie I 
Studie I är en intervjustudie med elva personer och syftet är att få inblick i om de personer 
som har en relativt hög maktställning inom kommuner reflekterar kring värdebegreppet i en 
utvärdering. Det är förvaltningschefer inom Barn- och Skolverksamheten i Västmanlands elva 
kommuner och dessa individer betecknas som FC-1 till och med FC-11. Intervjuguiden åter-
finns i bilaga 1. Flertalet av dessa personer har en bakgrund inom skolan som lärare och där-
efter har de gått vidare till att arbeta som rektorer. Det finns ett par personer som har socio-
nombakgrund och en har en ingenjörsbakgrund före lärarbanan. Respondenterna har således 
arbetat som chefer på olika nivåer inom olika kommuner innan de fick sitt nuvarande arbete. 
En av dem började sin tjänst under våren 1998, en för 1,5 år sedan, två stycken 2-2,5 år till-
baka och resten har ett varierat antal år bakom sig på sin post. De intervjuade är två kvinnor 
och nio män. Jag har inte frågat dem om ålder men jag tror inte jag ljuger om jag skriver att de 
alla är 40+.  
 

5.1.1 Uppfattning om utvärdering? 
En av de tillfrågade anser att det först och främst är för att man vill bli bättre, att undersöka 
om det finns något som kunderna inte är nöjda med som man utvärderar. Annars är det ingen 
idé att göra en utvärdering om man inte har ambitionen att bli bättre. Några olika röster säger:  
 

FC-2: Det är viktigt. Jag tycker att man ska utvärdera på många olika plan. Min erfarenhet är att många är 
väldigt dåliga på det här, bl a jag själv.  

FC-1: Mitt förhållningssätt till det här är väldigt mycket relationsbaserat, jag är inte särskilt teknokratisk 
varken när jag tänker om utvärdering eller när jag tänker om organisationssystem. Jag tror att allt mycket 
mera handlar om att fördela ansvar, betro människor och få folk att växa. 
 
FC-10: Jag tycker att det är ett väldigt viktigt instrument, alltså, utan tvekan är det men det är svårt med 
objektiviteten. 

  
 FC-4: Utvärdering är något som vi har fått mera efter målstyrningen, när det har kommit in. 
  

FC-9: Ofta sysslar vi med uppföljning, vi går ut och mäter av en sak men det är bara för att visa, att så här 
är det. Utvärdering kräver djupare kunskaper om det mesta och man måste ha bättre kompetens för att 
klara det, det kostar oftast lite mer också, både tid och pengar. 

 
Utvärdering ses som en faktor som har blivit mer och mer aktuell i dagens samhälle och de 
intervjuade anser det vara en nödvändighet för att kunna genomföra ett bra arbete, det är 
också en väsentlig del i mångas arbete. En av de intervjuade, FC-1, menar också att det är 
viktigt att inte blanda olika syften.  ”En utvärdering har ett syfte och det ska man hålla ren 
från andra syften.”  Han/hon anser att det finns syften med utvärdering såsom att ta fram mät-
bara volym- eller kvalitetsprestationer utifrån ekonomiskt tänkande men det är också viktigt 
att försöka få fram mätbara kvalitetskriterier i vidare mening för enskilda elevers personlig-
hetsutveckling. Försöka hitta instrument som mäter atmosfär, stöd, inflytandefrågor osv och 
som inte går att räkna i procentsatser. 
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Flera respondenter för också diskussioner om hur en utvärdering ska genomföras och framför 
allt om vem som ska utföra den (se vidare under utvärderarrollen nedan). Flera fokuserar 
också på att det behövs mer utbildning och att alla måste veta vad som menas med begreppet 
utvärdering. Det är också viktigt att anslå tillräckligt med tid vid genomförandet och att utföra 
utvärdering på många olika plan för att få ett brett underlag. Många ser utvärdering som en 
självklarhet idag. 

5.1.2 Krav på utvärdering? 
”Det ska vara okomplicerat och väldigt koncentrerat” menar FC-11 på frågan om vilka krav 
man ställer på utvärdering. En annan av de intervjuade menar att det är viktigt att fundera över 
perspektivet när du ska utvärdera mål. T ex när politikerna vill utvärdera sina mål och en ut-
värdering har kommit till stånd med ett resultat. Då säger föräldrarna att det här inte är intres-
sant, vi har fått svara på frågor som vi inte har något intresse av. Om de hade fått varit med 
från början hade det inte blivit dessa frågor, menar föräldrarna. Anonymiteten är en viktig 
aspekt, menar en tillfrågad respondent. Andra krav är att den ska trovärdig, kvalitetsmässigt 
bra och jämförbar, anser en annan. Det är också viktigt att vi som beställer en utvärdering är 
tydliga över vilka krav som vi ställer på utvärderingen, säger ytterligare en respondent. 

5.1.3 Verksamhetens och politikernas syn på utvärdering? 
Flera av de intervjuade cheferna är inte helt säkra på vad verksamheten anser om utvärdering 
men menar att framför allt förskollärarna har det med i sin utbildning att utvärdera sin egen 
verksamhet och att lärarna också har det i sitt dagliga arbete. Några respondenter menar att 
det finns en osäkerhet hos personalen att utvärdera sin egen verksamhet. ”Man har svårt att se 
sina egna fel och brister” menar FC-8. Flertalet av de intervjuade är inne på att de flesta inom 
verksamheten är medvetna om att utvärdering är viktigt och att det är något som måste utfö-
ras. FC-5 säger att: ”Det är nödvändigt att på något sätt få en bekräftelse på det man gör…” 
Politikerna har satt upp olika mål för verksamheten som ska genomföras. För att man ska 
kunna se om detta har skett så görs utvärderingar i de olika kommunerna och därför bör då 
politikerna vara för utvärdering tycker flertalet av de utfrågade. En av de intervjuade anser att 
allt är så målstyrt: 

 
FC-1: Det är ett målgytter i vår värld… Jag tror att kurser, kurser vi kör med sånt men egentligen är det 
faktiskt bara att börja försöka, börja våga studera något som blir resultat. Det skapar en rädsla. Det är 
ingen slump att vi har avskärmat oss från det, därför. Det som gör det svårt i den här sortens verksamhet, 
det är att innerst inne så vet vi inte om det funkar eller inte, det handlar mycket om mig som människa och 
person, eftersom det du åstadkommer görs i relationer.  

Ett axplock av ytterligare röster: 
 

FC-6: I verksamheten som helhet är man inte obekant att följa upp sin verksamhet. Däremot att sätta sig 
ned och strukturera och värdera den, det är väl det som jag kanske tror brister lite grand, att göra den ana-
lys som krävs utifrån att man samlat in det material som man har. Framför allt att låta andra värdera re-
sultatet. 
 
FC-10: Ska man till med det här också? Vi som har så mycket att göra? Man ser det inte som en hjälp att 
förbättra någonting utan att man ser det som en slags kritik... 

 

5.1.4 Finns det krav på utvärdering från verksamheten och politikerna? 
De flesta intervjuade menar att det finns mer eller mindre uttalade krav från verksamheten att 
det bör göras utvärderingar. Det är också så att många inom verksamheten frågar efter någon 
form av resultat när det har genomförts en undersökning. En röst säger om krav från verksam-
heten: 
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FC-10: Jo, det gör det visst det ... De vill ha kommentarer till dessa utvärderingar… Det är viktigt att jag 
eller någon annan hör av sig och liksom visar att, jaha det blev så, att man ställer frågor helt enkelt… 

 
En annan röst: 

 
FC-11: Njae, jag kan väl säga att de utvärderingar som görs har väl jag initierat och ställt som krav… Ja, 
folk frågar ju om man har gjort en undersökning: Vi har inte sett något resultat. 

 
En tredje röst säger: 

 
FC-4: Ja, det utgår jag ifrån. Jag tror att varje människa vill veta: Har jag gjort ett bra jobb idag. De flesta 
av oss vet det, det känns i kroppen om inte annat, att idag gick det bra eller att man känner att det är nå-
gonting som börjar skava i själen, att det här är inte okej. Jag tror kanske inte att man så medvetet gene-
rellt sätt pratar om att jag vill utveckla min egen utvärdering utan kanske mera det här: Hur går det för min 
enhet? Hur går det för mitt arbetslag? 

 
Nämnden har också krav på utvärderingar. Alla kommuner har olika plan- mål- eller riktlinjer 
fastställda utifrån politikernas sida. I ett par kommuner finns inga riktlinjer fastställda hur 
utvärderingen ska gå till utan det ansvaret läggs på respektive förvaltning. I några andra 
kommuner finns det klart uttalade krav angående uppföljning och utvärdering och när eller 
hur dessa ska genomföras. Utvärdering inom kommunerna sker på olika nivåer och kan t ex 
vara prov som genomförs i olika årskurser men även de statliga, nationella proven. Det finns 
också olika enkätfrågor som genomförs i olika årskurser angående trivseln bland eleverna. 
Inom flera kommuner genomförs en undersökning var 3-4:e år där samtliga föräldrar inom t 
ex skola eller barnomsorgen får besvara en enkät. Det är således en enkät som i stort sett ser 
likadan ut år efter år. I en kommun genomförs utvärdering/uppföljning av hela verksamheten i 
tre dagar och man sammankallar då 50-60 personer i ledningsnivån för en årlig genomgång. 
Flera av de intervjuade menar också att politikerna framför allt har ett ekonomiskt krav på att 
verksamheten ska gå ihop och att de flesta kommuner har utnyttjat Komrev för sin ekono-
miska utvärdering. En av de intervjuade anser att det oftast är för lite politiska krav på utvär-
dering. 

5.1.5 Vilka kriterier är viktiga att utvärdera mot? 
Två av de intervjuade säger att det tyvärr fortfarande är så att det är ekonomin som styr och 
att det är alldeles för lite diskussion kring verksamheten. FC-11 anser om politikerna att: ”Så 
man är nöjd att det går ihop men att verksamheten nästan ligger i misär…” Ett par av de in-
tervjuade menar att de börjat skönja en vilja hos politikerna att se inte bara till ekonomin utan 
också till den enskilda människan. Alla svarar att de personligen anser att människan ska sät-
tas i fokus och att hennes trivsel, trygghet etc inom förskola, skola och olika omsorger som 
ska vara det viktigaste målet. 
 
Ingen av de tillfrågade har några direkta kriterier eller stolpar som de går efter när de grans-
kade en utvärdering. FC-6 säger att första tanken är: ”vad vill jag eller de med den här utvär-
deringen? Vad är det vi vill mäta för någonting? Förhoppningsvis har man en tanke med det.”  

FC-3: … att jag försöker sätta mig in i den som svarat, i vilken situation den är och hur den har tänkt. Det 
försöker jag nog. Det använder jag mig nog egentligen av redan då man diskuterar vad man ska fråga för 
någonting. 

 
Några säger att de möjligen har något slags schema inprogrammerat i hjärnan att följa men det 
är inget som de direkt kan säga: Att så och så gör jag och det och det tänker jag på! De inter-
vjuade ser på utvärderingar med kritiska ögon och de flesta tittar särskilt noga på hur frågorna 
är formulerade visavi svaren. Syftet med utvärderingen anses vara en viktig beståndsdel lik-
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som om utvärderingen är för positiv/negativ. Om den är ”lagom”, dvs förväntad då blir den 
inte så kritiskt granskad anser flera av de tillfrågade.  
 

FC-9: Man har läst så väldigt mycket, tycker jag, att det finns en risk att man också blir blind själv… Man 
kan också ha förväntningar på resultatet som inte infrias. Även om det är sanningen som presenteras så 
vill man inte ha den ändå, jag hade tänkt mig något annat … 
 

Det är också viktigt att ha något att jämföra med. FC-5 menar att:  
 
Det blir extra intressant först när man har resultat och kan jämföra med. Det ser jag också som en av för-
utsättningarna för utvärdering egentligen, att man ska kunna jämföra, ställa det i relation till annat. Se det 
bara isolerat, säger ju inte så mycket, då blir det mest en temperaturtagning på, hur det uppfattades just 
då… Det är inte bara att titta på resultatet, därför resultatet är ju många ggr styrt av hur du har ställt frå-
gan. Det är ju lika viktigt att titta på frågorna. Ibland kan det bli att du får svar som du frågar osv, så det är 
viktigt. 

 
Alla intervjuade svarar att de är relativt vana utvärderingsgranskare och funderar över vem 
som har utfört utvärderingen, varför den har blivit utförd, vad den ska användas till osv. FC-8: 
”Ja, det är att tänka i alla möjliga och omöjliga banor om varför det blev så här.” De flesta 
spekulerar i olika dolda motiv men dock inte politiska sådana och är också medvetna om att 
det kan bli olika tolkningar när en utvärdering ska föras vidare via olika nivåer. Här säger FC-
4: ”Jag brukar också försöka titta på om de som berörs på något sätt har fått varit med och 
reflekterat runt det här resultatet.” Några anser att det fanns olika kulturer och att skolan har 
sin kultur liksom barnomsorgen sin. Det är viktigt att kunna ”koden”, menar en intervjuper-
son. Flera av de tillfrågade tycker att de själva har en egen förförståelse som de försöker vara 
medvetna om och att de försöker utföra sitt arbete så professionellt som möjligt. ”Det är klart 
att man ska vara kritisk och kritisk mot sina egna undersökningsmetoder” säger FC-2. ”Om 
jag inte förstår hur utvärderaren har kommit fram till ett visst resultat så frågar jag”, svarar ett 
par av de intervjuade. 

5.1.6 Ska utvärderingen beskriva och bedöma? 
Om utvärderaren inte enbart ska beskriva olika synpunkter om verksamheten utan även själv 
göra sin bedömning är en fråga som togs upp här. De flesta tillfrågade säger att det beror på 
vad för slags utvärdering det handlar om men omdöme bör finnas med i de flesta fall. En an-
ser att det absolut bör finnas med annars kan det inte kallas för utvärdering utan det blir en 
uppföljning, beskrivning eller en bild av verksamheten. En annan menar att politikerna vill ha 
med ett omdöme då det blev lättare för dem att sätta sig in i ärendet på det viset. Några tycker 
att om han/hon själv beställer utvärderingen så ska den innehålla en saklig del och sedan om-
dömet. De anser även att omdömet ska finnas i skilda delar. Det är inte intressant, menade 
flera, att utvärderingen innehåller en åtgärd eller flera men däremot bra om det finns en inrikt-
ning/riktning åt vilket håll man bör gå. FC-9 sade att ”överhuvudtaget om utvärderaren har 
sett någonting som han vill stå för som bygger på resultaten, då ska det finnas i utvärde-
ringen.” 
 
Ett par av respondenterna kommer in på en annan intressant fråga: Vem äger utvärderingens 
resultat? Vem har rätt till det? Var ska man redovisa resultatet någonstans? De menar att det 
bör diskuteras kring om allt ska vara offentligt och lämnas ut, framför allt bör kanske de in-
blandade ha en chans att få ta del av utvärderingsresultatet innan det blir offentligt? Å andra 
sidan, om det är en liten grupp som utvärderar sin egen verksamhet, ska då resultatet ägas av 
gruppen eller föras vidare till chefsnivå? Någon enighet kan inte ses här. En av de intervjuade 
ber att få läsa igenom utvärderingen innan den är diarieförd hos kommunen och därmed of-
fentlig. 
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5.1.7 Synpunkter på utvärderarens roll? 
I flera kommuner är det svårt att ta in externa konsulter då det helt enkelt inte finns pengar till 
detta. De flesta av de tillfrågade menar att det är bra med en blandning av externa- och interna 
konsulter. Fördelen med de externa är att de oftast inte har ”… några som helst känslor eller 
bindningar åt något håll, kanske blir det lite mera rättvisande…”, anser FC-7. De kan lägga 
fram olika delar som de har sett i organisationen som verksamheten inte har sett, menar flera 
av de intervjuade. Nackdelen är framför allt att de kommer till verksamheten, gör en utvärde-
ring och sedan försvinner. Flera av de tillfrågade tar upp att de sista åren har de externa kon-
sulterna ofta lagt fram neddragningar/omflyttningar av personal som en åtgärd. Det är enkelt 
att sätta på pränt men svårare att genomföra, menar de intervjuade. De kanske själva har sett 
problemet men inte kunnat genomföra det. De kommuner som har haft Skolverket hos sig för 
granskning av verksamheten ser det enbart som positivt och flera menar att de har haft en 
ekonomisk fördel av detta.  
 
Fördelen med interna konsulter, tycker flertalet, är att dessa finns med organisationen och kan 
verksamheten. Den får ju också vara med och se hur det hela utvecklas och kan tillfrågas vid 
förändringen. Nackdelen med interna konsulter är att dessa påverkas av verksamheten och kan 
ses negativt. FC-2 säger att: ”Sedan ska man vara neutral, och det är klart, sitta och utvärdera 
sig själv, det är väl inte så lämpligt, tycker jag egentligen.” Några av de intervjuade diskuterar 
kring att personalen inom ett verksamhetsområde, t ex en barnstuga åker iväg och utvärderar 
en barnstuga i en annan stadsdel eller kommun. Det har genomförts inom flera kommuner och 
personalen har sett positivt på det hela men tyvärr har det ”runnit ut i sanden” på de flesta 
ställena. Flera av de tillfrågade är dock positivt inställda till det hela och anser att frågan bör 
bearbetas vidare. 
 
Flera av kommunerna har en/flera utvärderare/utvecklare anställda och flera av de tillfrågade 
är inställda på att anställa någon inom sin förvaltning. FC-3 menar att: ”… det finns en klar 
nackdel med att ha en anställd för han/hon får inte bli för insyltad i verksamheten…” Tjänsten 
bör därför finnas på central nivå. Två av de intervjuade säger att de inte vill ha någon utvärde-
rare/utvecklare anställd. Utvärderingen ska skötas av personalen och det ska finnas tid till 
förfogande inbakat i arbetstiden för att genomföra detta. Det ska helt enkelt bli en naturlig del 
i personalens vardag och då försvinner också mycket kring ordets laddade betydelse. Perso-
nalen ska kunna ge och ta kritik och arbeta för verksamhetens bästa.  
 
På följdfrågan; Om ni har en utvärderare anställd finns det då inte en risk att även denna blir 
hemmablind? Ja, säger några av de tillfrågade, den risken finns men å andra sidan ska den 
personen kunna hämta in nya idéer utifrån och samtidigt bli en sammanhållande länk. 

5.1.8 Användarproblemet 
En av de intervjuade menar att det största problemet är tolkningen av resultatet och ser t ex 
inga problem i själva överföringen. En annan säger att tolkningen inte är något problem utan 
mer hur man går vidare och inte låter resultatet fastna på hyllan. Flertalet anser att mycket 
beror på vilket resultat som kommer fram, om det är positivt eller negativt. Blir det ett nega-
tivt resultat så anser några att problemet då är användaren, t ex om personalen inte tar till sig 
resultatet utan fortsätter att arbeta som tidigare. En annan intervjuad person tycker att alla är 
villiga att använda resultatet och om det görs en stor kundundersökning för stora pengar ska 
naturligtvis resultatet användas. Bristen på tid kommer här in som en stor aspekt i användar-
problemet anser flera. En annan menar att det är viktigt att förankra undersökningen väl bland 
personalen då kan de lättare ta till sig resultatet och diskutera och genomföra förbättringar på 
ett konstruktivt sätt. Här kommer också en annan viktig aspekt in, anser FC-9 och det är hur 
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resultatet presenteras. ”En bra utvärdering kan få ett förfärligt dåligt mottagande om det är en 
dålig presentation.” 
 
Här diskuteras också tolkningen av resultatet som kan göras i flera led. Flera av de intervjuade 
känner till problemet men någon menar att han/hon inte kanske alltid är medveten om det. Det 
vi har kommit överens om kan förvrängas och omtolkas. Det är ju ett påtagligt problem inom 
alla organisationer med information och tolkningar av besluten.  

5.1.9 Framtiden 
En kommun har nyligen anställt en utvärderare och ett par kommuner är på gång att anställa. 
De har då förväntningar på att bygga upp något nytt inom utvärderingsområdet som kan bli 
till nytta i just deras kommun. Det finns också planer för att få fram en struktur som gör att 
utvärdering kommer in i den vardagliga planeringen. En tillfrågad har börjat vara med ute i 
verksamheten på olika ledningsgruppers möten och på så sätt närma sig den och få en dialog 
kring en mängd frågor. En annan intervjuad försöker upprätta nätverk med andra kommuner 
på lite avstånd för att få lite vidgade vyer. I en kommun tittar man på några punkter specifikt 
under ett år och har då upprättat kontaktpersoner inom verksamheten. Det är då ett speciellt 
område som undersöks och kontaktpersonerna har t ex varit på alla skolorna där och tittat på 
samma sak och diskuterat med föräldrarna. Därefter diskuteras detta för att få en fruktbar di-
alog. I flera kommuner inväntar man också politikerbyte efter valet och därmed kanske också 
andra arbetssätt. 
 
Sammanfattningsvis är det så att alla de intervjuade personerna anser att utvärdering är en 
fråga som ligger i tiden. De flesta tycker att det är mycket intressant men samtidigt svårt att 
vara medveten om alla fallgropar. Flera respondenter säger att när de har arbetat med en ut-
värdering och fått resultatet så kan de undra: Varför gjorde jag på det viset och inte tvärtom? 
Jag slutar med några ord från en tillfrågad: 
 

FC-5: För vad är sanning? Bara en sådan fråga, sanning förändras ju över tiden … Jag tror att många tror 
att det här är mera objektivt än vad det är men det är ju faktiskt tvärtom. Väldigt mycket, till väldigt hög 
utsträckning handlar det om subjektiva bedömningar i olika led. 

 
5.2 Studie II 
I studie II undersöktes hur olika respondenter prioriterade vilka värdekriterier som man såg 
som de viktigaste att utgå ifrån vid utvärderingsresultat. Det är en enkätstudie (se bilaga 2) 
från 32 respondenter (tjänstemän, politiker och förvaltningschefer) som arbetar i olika kom-
muner i Västmanland och Sörmland. En rangordning från 1-4 av fyra olika tänkbara bedöm-
ningar av värdegrund har genomförts av respondenterna och bedömningarna är:  
 

 Bedömningar mot olika brukares intressen  
 Bedömningar mot pedagogisk och annan sakkunskap på området  
 Bedömningar mot olika gruppers kulturella värderingar  
 Bedömningar mot de officiella målen  

 
I tabell 1 nedan, ses val av bedömningar mot värdegrund för alla respondenter tillsammans. 
Valet är till första och andra plats. Här kan urskiljas att de officiella målen och brukares in-
tressen är de två överlägset mest prioriterade eller valda kriteriegrunderna.  Pedagogisk/annan 
sakkunskap samt kulturella värden kommer härefter. Vid sammanställning av rangordningen 
för de två första värdekriterierna är summan 81 %. 
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Tabell 1. Korstabell över respondenters rangordning 1-2 vid val av värdegrunder. En respondent har valt både 
mål och intresse som första plats och därav 0,5 antal på bägge dessa värden. Inget bortfall. 
 

Rangordning av värdegrund för alla respondenter – val till 1a och 2a plats 
Rangordning nr 1 Rangordning nr 2 Rangordning 1 och 2 

tillsammans 
 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
Officiella mål 16,5 52 9 28 25,5 40 
Brukares intressen 12,5 39 14 44 26,5 41 
Pedagog/annan sakkunskap 2 6 8 25 10 16 
Kulturella värden 1 3 1 3 2 3 
Totalt 32 100 32 100 64 100 
 
I tabellen kan ses att rangordning ett av de officiella målen får 52 % och rangordning två 28 
%. Brukares intressen får 39 % vid rangordning nummer ett och 44 % som rangordning två. 
Om man för tillsammans rangordning ett och två så blir siffran för officiella mål 40 % re-
spektive brukares intressen 41 %. Det är således ingen större skillnad mellan dessa val av vär-
degrunder.  De båda kvarvarande valen, pedagogisk/annan sakkunskap får 16 % respektive 3 
% för kulturella värden när de förs samman. 
 
Tabell 2 visar respondenternas val av värdegrund som rangordning till val av första plats och 
yrkesindelning. Bland de tre målgrupperna; politiker, förvaltningschefer och tjänstemän är det 
främst de två sistnämnda grupperna som prioriterar de officiella målen i första hand (hälften 
av förvaltningschefer och övervägande del av tjänstemän). Politikernas bild är mer delad. Där 
väljer nio stycken brukares intressen som främsta kriterium, tätt följd av åtta politiker som 
väljer officiella målen. 
 
Tabell 2. Korstabell över yrke och val av första plats i rangordning av olika värdegrunder. En tjänsteman har 
valt både mål och intresse som första plats och därav 0,5 antal på bägge dessa värden. Inget bortfall. 
 

Rangordning av värdegrund nr 1 - yrkesindelat 
 Politiker Förvaltnings-

chef 
Tjänsteman Totalt antal 

Officiella mål 8 4 4,5 16,5 
Brukares intressen 9 2 1,5 12,5 
Pedagog/annan sakkunskap 0 2 0 2 
Kulturella värden 1 0 0 1 
Totalt 18 8 6 32 
 
 
Härefter följer en kort redovisning av rangordning två till fyra i val av värdegrund uppdelat på 
de olika yrkena. Av de18 politikerna väljer flertalet att rangordna värdegrunderna från två till 
och med fyra enligt följande: 9 stycken väljer brukares intresse som rangordning nummer två, 
14 stycken väljer pedagogisk/annan sakkunskap på rangordningsplats tre och på fjärde plats är 
det 13 som väljer kulturella värden. 
 
Av de 8 förvaltningscheferna väljer flertalet att rangordna värdegrunderna från två till och 
med fyra enligt följande: Det är 4 förvaltningschefer som väljer brukares intressen på rang-
ordningsplats två. Det betyder således att flest förvaltningschefer valt detta medan de andra 
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har valt andra alternativ på denna plats.  Som nummer tre väljer 3 stycken pedagogisk/annan 
sakkunskap och lika många väljer de officiella målen. På rangordning nummer fyra väljer alla 
8 de kulturella värdena.  
 
Av de 6 tjänstemännen väljer flertalet att rangordna värdegrunderna från två till och med fyra 
enligt följande: På plats nummer två är det 4 tjänstemän som väljer pedagogisk/annan sakkun-
skap och på rangordning nummer tre återfinns brukares intresse som har valts av 3 stycken. 
På sista plats har 5 stycken tjänstemän valt kulturella värden. 

5.2.1 Respondenternas motiv till sitt val 
Flertalet av dem som svarat menar att det har varit svårt att rangordna. Av de förvaltningsche-
fer som bedömt mot de officiella målen i första hand menar fyra att de måste ha i åtanke för 
vem de arbetar och att de nationella målen är obligatoriska och väger tyngst. ”Uppgiften är 
större än att tillfredsställa brukarna.” En annan har samma tanke men sätter ändå brukarin-
tresset främst. Två av förvaltningscheferna har valt brukarintresse i första hand och en kom-
mentar är att det är viktigt att brukaren är nöjd. Två har valt mot teorier och en motiverar valet 
med att intresse, teori och kultur skulle kunna byta plats och menar att de officiella målen är 
viktiga men ibland har dålig förankring i verkligheten.  
 
Politikernas förstahandsval är mot brukarintresse och mål, cirka hälften av varje. I de kom-
mentarer som finns sägs att det är brukarnas intresse som ska gå först i kommunen. Ett par 
menar dock att i det värdet finns kulturella värden och de bör integreras. Respektive politikers 
val av kultur kommer dock först på tredje respektive fjärde plats. Av dem som valt de offici-
ella målen på första plats motiveras valet från två respondenter med att det är brukarnas in-
tresse som ska återfinnas i botten. Den politiker som valt kultur i första hand motiverar sitt val 
med att det finns enorma skillnader i vår kultur beträffande värderingar och det i sin tur beror 
mycket på invandringen. Det är viktigt att integrera skillnaderna i läroplanen på bästa sätt. 
  
Flertalet tjänstemäns förstahandsval är mot de officiella målen. En har valt brukarintresse. En 
tjänsteman har valt både officiella mål och brukarintresse på första plats. Den personen ser 
dessa mål som likvärdiga. Fyra av dem har val mot teori på andra plats.  

5.2.2 Andra kriterier 
Beträffande frågan om respondenterna vill framhålla ytterligare kriterier som de anser viktiga 
vid utvärdering och kvalitetsbedömning än de som efterfrågades vid enkäten, framkommer 
arbetsmiljö och elevmedverkan från en respondent. En annan röst säger att just hans/hennes 
kommun arbetar mycket med värderingsfrågor och personalen har röstat fram de tio vikti-
gaste, grundläggande värderingarna och kommer att arbeta vidare med dessa i verksamheten. 
En viktig källa är rektorers pedagogiska ledarskap är ett annat kriterium liksom organisation 
är en annan källa. Utveckling av ett system för extern utvärdering av den lokala skolan menar 
en respondent och en annan säger att subjektiv bedömning är ett sätt att bedöma kvaliteten. 
Helhetssynen på skolan anser en respondent och menar att det ska arbetas med utvärdering 
hela tiden och det ska genomsyra skolan. Det ska inte enbart vara utvärdering för 
nämnd/skolverk.    
 
5.3  Studie III 
Studie III är en intervjustudie med tre respondenter – två politiker och en förvaltningschef. 
Syftet är att penetrera djupare i dessa respondenters svar från studie II (se bilaga 2). Respon-
denterna benämns K, L och M.  
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Respondent K. 
K som är förvaltningschef har valt de officiella målen som sitt förstahands val. Reflektionen 
är att de lagar och förordningar som riksdag och regering arbetat fram är överordnat. Bedöm-
ning mot de kulturella värderingarna är ett sistahandsval med förhoppningen om att dessa 
uttrycks i de officiella målen. Respondenten menar att kulturella värderingar i stort kan sägas 
vara: ”Var mot andra såsom du själv vill bli behandlad”. Det handlar inte om andra kulturella 
värden, t ex en speciell skolkultur etc. I rollen som förvaltningschef står man över dessa kultu-
rer. I den rollen ligger även att: ”Vi har ett uppdrag som tjänstemän att lyfta fram vad som är 
vårt uppdrag, nämligen att klara den här likvärdigheten, generella likvärdigheten”. Om politi-
kerna skulle få för sig att finska skulle vara undervisningsspråk så skulle jag i min yrkesroll 
känna mig skyldig genom att kommunen inte för fram de nationella målen. Det är viktigt med 
likvärdigheten om barnen flyttar någon annanstans, säger respondenten vidare. 
 
Bedömning mot teorier kommer som andra val. Reflektionen var där att det har genomförts en 
intensiv kampanj från skolminister och skolverk angående värderingsgrunder i skolan. Upp-
följning av dessa med konkreta inslag i skolan har fokuserats. Det tredje valet var brukarin-
tresset och då har vi kommit ”till hemmaplan, så att säga”. Respondenten säger att:  
 

Det är brukarna som är vår viktigaste medarbetare och det är deras värderingar som är viktiga. Hur de ser 
på vårt bemötande, vilken kvalitet vi har eller vad som ska utmärkas. Därefter kommer pedagogerna in 
med deras yrkesvärderingar. Man kan se det som en triangel, i ena spetsen politikern, i den andra bruka-
ren, i den tredje personalen och i skärningspunkten vilka värderingar som är ska ställas i centrum… Ly-
hördhet och efterfrågan är här viktiga aspekter. 

 
Respondent L. 
L är politiker. Reflektionen kring bedömningen mot kultur som första val är att invandringen 
som sker från öst till väst gör att det yttrar sig i olika värderingar i vår kultur. Även om vi alla 
har vissa gemensamma grundvärderingar så är det så att: ”öst är öst och väst är väst och aldrig 
så mötas de två”. Respondenten säger vidare att:  
 

… de här skilda värderingarna ska då innefattas i läroplanen och det kan vara komplicerat. Vi måste vara 
lyhörda mot dessa värderingar. Välkomnar vi främlingar till vårt land bör vi också bemöta dem på halva 
vägen. I samhället bör diskussioner startas omkring värdegrunder visavi andra kulturer. Vi måste våga 
möta varandra som vuxna – då gör även barnen det. 

 
Bedömning mot brukarintresse är andra valet och i det finns tankegången om att dem arbetar 
vi emot och vi som politiker ska se till deras bästa. ”Har vi inte löst de olika kulturernas skilda 
värden och enats om en gemensam värdegrund i vårt samhälle så blir det svårt att arbeta med 
brukarnas bästa för ögonen. Vilka brukares värden ska gälla?” På tredje plats kommer bedöm-
ning mot teorier. ”Det är också viktigt att pedagoger har en grundvärdering som innefattar att 
alla är likvärdiga. Det blir hela tiden en återkoppling till att våra grundvärderingar måste enas. 
Pedagogerna ska då se till att dessa grundvärderingar genomsyrar skolans värld. Det är viktigt 
att senaste forskningen finns med då vi lever i en så föränderlig värld”, säger respondenten.  
 
Sist återfinns de officiella målen och reflektionen från responden är att om inte brukarnas in-
tressen tillgodoses eller den rätta pedagogiken/sakkunskapen i olika skolfrågor finns med 
samt de olika kulturella gruppernas värderingar inberäknat, ”… ja, då når man inte heller de 
officiella målen”. 
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Respondent M. 
M är politiker. Förstahandsvalet är bedömning mot de officiella målen. Reflektionen var först 
att det var svårt att prioritera: ”Ja, vad är egentligen viktigast?” I vår kommun har vi diskute-
rat i grupper med olika partirepresentanter och tagit fram vilka mål som är viktigast utifrån 
läroplanen. Diskussionerna har varit många och utgått från de officiella målen. Bedömning 
mot brukarintresse återfinns på andra plats och ”Det tycker jag då som politiker är viktigt.” 
Brukarnas tyckande är viktigt då vi arbetar mot de officiella målen. Har inte brukarna sitt in-
tresse mot dessa mål utan de tycker något annat, då blir det svårt att nå de officiella målen. En 
diskussion förs omkring att alla brukarintressenter inte har samma inflytande, t ex att de inte 
kan språket vid enkätutskick etc. M har inte funderat över det sistnämnda. Det är dock svårt 
att få 100 % uppslutning utan M menar att 80 % är en bra siffra. Det är i princip de brukare 
som visar intresse vilkas intressen tas tillvara i kommunen, är några av respondentens kom-
mentarer.  
 
Bedömning mot teorier återfinns på tredje plats. Vid frågan om det skulle vara pedagogisk, 
lokal sakkunskap eller vetenskaplig kunskap som valet gäller svarar M att den reflektionen 
inte har funnits. Efter fundering menar respondenten att det är bra med både och. Ny peda-
gogisk forskning är vi dåliga på i Sverige, det verkar som om vi har svårt att ta till oss den så: 
”Det blir kanske mycket den lokala sakkunskapen som gäller.” Det hela beror mycket på den 
enskilda pedagogen att ta till sig forskningen.” Det sista valet föll på bedömning mot kultu-
rella intressen och reflektionen är att överallt finns det olika kulturer: ”Det varierar otroligt 
från den ena skolan till den andra.” Oftast är de som arbetar där inte medvetna om detta. Tan-
kar finns även kring invandringen med dess olika kulturer. Det är viktigt att vi lär oss leva 
med de olika kulturerna och respektera varandra. Religionen är ofta fokus i invandrarkulturer 
och det bör vi diskutera mer i Sverige så att barnen förstår och: ”… ser det här sambandet 
med religionen för det är så starkt för de andra”, avslutar respondenten.  
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6  ANALYS OCH DISKUSSION 
Uppsatsens övergripande syfte är att belysa begreppen utvärdering och värde i utvärderingar 
kopplade till offentlig verksamhet. Forskningsfrågan lyder: Vilken betydelse tillskriver tjäns-
temän och politiker begreppet värde vid utvärdering inom offentlig verksamhet? Forsknings-
frågan är nedbruten i följande frågeställningar: 
 
 Vilka uppfattningar finns kring begreppet utvärdering? 
 Vilka uppfattningar finns om begreppet värde i en utvärdering? 
 Vilken medvetenhet hos mottagaren finns att i en utvärdering se till bakomliggande fakto-

rer? 
 
6.1 Analys och tolkning  
Analysen startar med en tolkning av resultatet avseende respondenternas uppfattning av be-
greppet utvärdering. Därefter genomförs en liknande tolkning av begreppet värde. Det hela 
utmynnar i en analys av respondenternas reflektioner kring sin egen medvetenhet beträffande 
bakomliggande faktorer i värdebegreppet i en utvärdering.  
 
Beträffande den första frågeställningen angående respondenternas uppfattningar kring ut-
värdering så framkommer i resultatet en insikt om att utvärdering ses allsidigt utifrån olika 
synsätt kring teorier och modeller. Flertalet respondenter beskriver utvärdering i någon form 
av uppslagsbokens tre termer; måluppfyllelse, beskrivning av en förändringsprocess och en 
jämförelse mellan insatser och effekter. Respondenterna är medvetna om att det finns ett fler-
tal olika modeller/teorier inom utvärdering. I svaren kan ses de termer som Campbell (1981) 
beskriver angående teori; definition, beskrivning och förklaring men även att skapa ordning i 
uppgifter och sammanställa fakta. I flertalet kommuner finns krav på att utvärderingar ska 
genomföras utifrån uppställda mål eller riktlinjer och respondenterna ser utvärdering som ett 
instrument som mäter kvalitet, är till för att få en förbättring och bör ses objektivt. Utvärde-
ring ses som en självklarhet i dagens samhälle och den bör genomföras på många olika plan 
för att få bredd. Åbergs (1997) och Vedungs (1991) definitioner av utvärdering med kompo-
nenterna ”noggrannhet och bedömning” kan spåras i respondenternas svar.  
 
Förvaltningscheferna menar att verksamhetens komplexitet ökar samtidigt som de ekono-
miska resurserna minskar. Flera anser att politikerna i första hand ser till kommunens eko-
nomi och ej till individen. Det kan ses i Vedungs (1991) tankegångar om att kostnadseffekti-
vitet är ett vanligt värdekriterium. En del kommuner ställer krav på olika slags utvärderingar 
medan andra kommuner inte har några direkta krav. Det politikerna efterfrågar är målrelate-
rade utvärderingar, dvs produktinriktade utvärderingsmodeller. Respondenterna anser också 
att verksamheten ställer krav på återkoppling när en utvärdering har genomförts och det är 
därför av vikt att beställaren har ordentligt ställda krav på utvärderingen. Åberg (1997) för ett 
resonemang kring olika faktorer som har medfört en ökning av utvärderingar i samhället och 
de stämmer väl in på de omständigheter som respondenterna för fram. Vedung (1991) lägger 
fram åtta olika frågor för en utvärderare att besvara, se avsnitt 3.1.2. Respondenternas svar 
behandlar dessa frågor från andra hållet, dvs beställarens och här fokuseras framför allt syftes, 
genomförande-, resultat-, effekt-, bedömnings- och användningsfrågan.  
 
I resultatet finns svar från respondenterna som också kan föras till Worthen et al. (1997) 
klassificeringsschema av sex modeller på utvärdering. Mål- och resultatbaserad utvärdering 
återfinns i flera svar och kan ses objektorienterad. Konsumentorienterad utvärdering återfinns 
i svaren kring brukares olika intressen. I några kommuner har man även anställt utvärderare 
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och dessa bedömer då vad som kan vara värt att utvärdera, dvs ett expertisorienterat synsätt. 
Även deltagarorienterad utvärdering kan ses i svaren då framför allt förskolan utvärderar sin 
egen verksamhet kontinuerligt. I flera kommuner skickas enkäter fortlöpande ut till föräldrar 
med barn inom kommunal verksamhet för att fastställa barnens trivsel. Det är en identifika-
tion av olika behov som framförs av beslutsfattaren och kan motsvaras av ett ledningsoriente-
rat synsätt. Respondenterna menar att kommunerna i första hand ser till vad som är bäst för 
flertalet barn och inte till det individuella barnet. Den reflektionen kan översättas till att se 
utifrån ett utilitaristiskt synsätt som utgår från Houses (1983) utvärderingsdimension som 
Worthen et al. (1997) har placerat i en figur, se figur 1 i avsnitt 3.1.4. Å andra sidan är mät-
bara kvalitetsaspekter för enskilda elevers personlighetsutveckling viktigt att utveckla och 
sträva efter men som Vedung (1991) skriver, svårt att finna bra mätinstrument för. 
  
Den andra frågeställningen behandlar respondenternas uppfattningar om värdet i en utvär-
dering och här blir svaren mer diffusa än vid föregående frågeställning. Shadish et al. (1991) 
anser i sin utvärderingsteori att värde är en komponent av fem likvärdiga där värdebegreppet 
bör kopplas samman med programbeskrivning, frågor och svar samt sammanställas med mo-
tiv till en slutsats för en slutlig bedömning. Åberg (1997) har belyst kunskaps-, bedömnings- 
och funktionsproblemet och sammanställt dessa tre problem utifrån de fem komponenterna i 
Shadish et al. enligt ovan. Åberg menar att det är bedömningsproblematiken som är själva 
kärnan i en utvärdering. Jag kan skönja en tankegång hos respondenterna att se värdebegrep-
pet som viktigt men om de anser det lika viktigt/mer viktigt än de övriga komponenterna låter 
jag vara osagt. Det är svårt att utifrån respondenterna svar utläsa en klar definition av begrep-
pet värde. I resultatdelen ses dock svar som kan kopplas till Vedungs (1991) åtta frågor, se 
avsnitt 3.1.2, då respondenterna säger sig titta noga på bl a bedömningsfrågan: ”Hur skall de 
uppnådda resultaten bedömas?” 
 
Alla respondenter har en tankegång om att de bör arbeta för är att sätta den enskilda männi-
skan i fokus för att säkerställa hennes trygghet och trivsel inom all verksamhet i den offentliga 
sektorn. Det kan tolkas till Peterssons (1998) tankegångar om en värdegemenskap i en speci-
fik grupp och där värdebegreppet uppfattas lika av alla inom gruppen. Värdefrågan kan då, 
utifrån dessa reflektioner, tolkas utifrån Houses (1983) intuitionistiskt-pluralistiska perspektiv 
där utvärdering ser till individens enskilda, specifika program. Det som beskrivs under avsnitt 
3.2.2 avseende skilda dimensioner och kategorier i värdebegreppet tycker jag också kan upp-
fattas i flera respondenters svar. Här menar Allen (1993) att vi grundligt bör informera oss om 
värdebegreppets struktur och natur i olika former och ställa det i relation till verkligheten. 
Värden kan ses i dimensioner som bra-neutrala-dåliga och också delas in i olika kriterier. Re-
scher (1969) belyser olika värdetyper och benämner dem som ting, miljö, individu-
ella/personliga, grupp och socialt.  I den enskilde respondentens svar kan värdefrågan i och 
med detta bli till en subjektiv smakfråga. Min tolkning kan även innefatta att värdefrågan blir 
till en kunskapsfråga då flera respondenter menar att de värderar och jämför resultatet med 
tidigare resultat. 
 
Respondenterna är kritiska, speciellt när en utvärdering är för positiv/negativ och det kan ses 
som en medvetenhet hos mottagaren att i en utvärdering se till bakomliggande faktorer. De 
menar att de har lång erfarenhet i sin yrkesroll och därmed har kompetens att se till bakomlig-
gande faktorers betydelse. De ser sig som professionella och anser att de är medvetna om sin 
egen förförståelse. I dessa svar tycker jag mig även tolka in Beuchamps resonemang, refere-
rad i Shadish et al. (1991), kring olika beståndsdelar som kan hänföras till meta-, normativ- 
eller deskriptiv värdeteori. I respondenternas svar kan ses uppsatta kriterier kring olika värden 
eller nyckelord som återfinns i metateorin. Svaren visar även en medvetenhet om att utvärde-



   38

raren kan uppvisa ett kritiskt perspektiv i utvärderingen utifrån ett synsätt som finns i norma-
tiv teori, liksom att se till olika uppställda kriterier i utvärderingen som utgör den deskriptiva 
teorin. 
 
Bergström (1992) skriver angående värdeteori att värderingar utgår ifrån våra värdeomdömen. 
Han funderar också om dessa ses rationella eller inte och menar att det kanske bör diskuteras 
även om det kan sägas att det är rationellt att ha en viss åsikt. Vid rangordning av fyra olika 
bedömningar av värdegrunder har hälften av förvaltningscheferna valt officiella mål i första 
hand men val finns även mot brukare och teorier. Ser vi till Åbergs (1997) figur 2, se avsnitt 
3.3.3, och hans resonemang avseende rationellt handlande visavi val av värderingsgrunder så 
menar jag att förvaltningschefernas bedömningar bör vara mot mål då det finns en målratio-
nalitet i och med uttalade politiska mål. Cirka hälften av politikerna har valt brukare i första 
hand eller mål men en har valt grupper. Utifrån min tankegång så bör politikerna ha valt bru-
karintresset som första alternativ och därmed valt mot värderationalitet. Övervägande antalet 
tjänstemän har valt de officiella målen i första hand men det finns två som valt brukare (en av 
dessa har även officiella mål som förstaval). Enligt ovanstående reflektioner bör tjänstemän-
nen antingen bedöma mot de officiella målen eller mot teorier, dvs mot målrationalitet. I re-
sultatet från detta avsnitt tycker jag mig se att många respondenter har utgått från sina egna 
värderingar och inte utifrån sin ämbetsroll.  
 
6.2 Diskussion 
Forskningsfrågan i denna uppsats är: Vilken betydelse tillskriver tjänstemän och politiker 
begreppet värde vid utvärdering inom offentlig verksamhet? Har jag då fått svar på min fråga? 
Ja, svar har jag fått men jag mer osäker på ”vilken betydelse” respondenterna innefattar i be-
greppet värde och vill därför föra ett resonemang kring denna fråga. 

6.2.1 Metoddiskussion 
Jag startar först med en diskussion kring valet av metod. I metoddelen skriver jag om en filo-
sofisk bas och jag har under detta arbete funderat mycket kring vilken sida jag står på i för-
hållandet mellan hermeneutik och positivism. Jag tycker mycket om att genomföra intervjuer 
och tolka dessa men vill samtidigt gärna försöka göra en generalisering! Det stämmer inte 
riktigt men kanske kan svaret ses i vad Thurén (1991) skriver om att generalisering är något 
som vi vill ha i samhället, annars blir hela vår värld ett enda kaos. Ett ideografiskt vetenskap-
ligt synsätt var en förutsättning vid uppsatsens inledning med dess första intervjustudie och 
vidare via de nästkommande studierna. Mina tankegångar kring hermeneutisk ansats i den 
kvalitativa forskningsstrategin anser jag är intressant då respondenterna först tolkar en utvär-
dering och därefter går jag in och intervjuar och tolkar deras svar för att till sist helheten ut-
vecklas i en hermeneutisk spiralgång. Därefter har jag genomfört enkätundersökning i en 
kvantitativ forskningsstrategi och slutligen en djupintervjustudie. Jag var intresserad av att få 
fram en helhet kring begreppet utvärdering med en fokusering på begreppet värde. Därför 
menar jag att en triangulering var ett bra val där jag blandar de kvalitativa och kvantitativa 
paradigmen. 
 
En diskussion bör även föras kring begreppen trovärdighet och tillförlitlighet samt validitet 
och reliabilitet. Inom den hermeneutiska ansatsen så efterfrågas koherensen där tolkningen 
ska bilda en mening, ett sammanhang, en s k ”god gestalt” och jag anser att resultatet därmed 
visar hög trovärdighet. Respondenternas bekräftelse av tolkningen är också ett kriterium för 
trovärdighet och jag har framlagt resultatet från den första studien vid en konferens, se An-
dersson och Karlsson (2000). Ingen opponerade sig över tolkningen av den studien. Mitt urval 
i första studien är elva förvaltningschefer från Västmanlands elva kommuner och således hela 
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populationen. I den andra studien återfinns 55 % svarsresultat och det kan ses som relativt 
lågt. Det är framför allt den externa validiteten med svårigheter att generalisera svaren som 
berörs här enligt DePoy och Gitlin (1994), då vi aldrig får veta vad de övriga 45 % anser. Be-
greppsvaliditeten är intressant i sammanhanget – har respondenterna definierat begreppen 
lika? Jag anser att den validiteten är hög eftersom respondenterna har akademisk utbildning 
och därmed fått kunskap kring begreppsdefinition, de arbetar med begreppen till vardags, 
flertalet har dessutom arbetat länge i branschen och de har nyligen genomgått en seminariese-
rie kring utvärdering. En hög tillförlitlighet och reliabilitet kan jag tycka att uppsatsen har då 
tre olika studier har genomförts på samma tema och jag menar att en annan forskare vid upp-
repning kan se samma mönster. 

6.2.2 Resultatdiskussion 
Svaren i resultatet har visat att flertalet respondenter varit klart medvetna om att det finns en 
problematik i utvärderingsbegreppet som helhet men även i värdebegreppet. De ansåg att de 
själva men även personal på olika nivåer inom kommunen behöver mer kunskap kring utvär-
dering, då det ses som ett aktuellt fenomen. Det stämmer väl med mina egna reflektioner då 
utvärdering ”ligger i tiden” utifrån att de ekonomiska resurserna i offentlig verksamhet har 
minskat, något som även Åberg (1997) beskriver. Fast å andra sidan tror jag inte enbart det 
handlar om ekonomi utan även om att vi människor vill ha en bekräftelse på vårt arbete. Vi 
vill satsa våra resurser på ”bra” objekt och vill även ha belägg för vår satsning. Min kritik är 
att många utvärderingar verkar genomföras på rutin och att det verkar vara föga reflektioner 
omkring t ex operationalisering av frågor vid enkätuppbyggnad. Några av respondenterna me-
nar att ”man får svar som man frågar”. Det hela blir ”ett spel för gallerierna”. Å andra sidan 
kan det ses som att det är ”lätt att vara efterklok” och med det menar jag att när datamaterialet 
är insamlat och analyserat så uppstår frågan; varför frågade jag inte om det här? Samtidigt kan 
här ses en motsägelse i resultatdelen då det finns svar där flera av respondenterna säger sig 
vara medvetna angående utvärderingens frågeformuleringar. Kan svaren ses utifrån respon-
denternas olika roller?  
 
Det som har förvånat är att ett par av respondenterna som återfinns på höga ämbeten förefaller 
ha en stor okunnighet kring utvärderingsfrågor och dessutom inte anser att det är en viktig 
problematik. Ytterligare som förvånar är svaren i studie II gällande rangordning med val av 
värdegrunder där jag menar att de olika ämbetsmännen inte är klara över sina yrkesroller vi-
savi val av mål- eller värderationalitet, tecknat utifrån Åbergs (1997) figur 2, s 18. Här vill jag 
återknyta till analysavsnittet, se 6.1 och mina reflektioner där. I resultatet från studie II (tabell 
1 och 2) kan ses att de värdegrunder som har valts i första och andra hand är de officiella må-
len och brukares intressen. Dessa bägge mål står för 81 % av valen tillsammans och fördel-
ningen är 40 % för de officiella målen och 41 % för brukares intressen, således relativt likvär-
diga siffermässigt. De officiella målen rangordnas som nummer ett inom de tre yrkesgrup-
perna gemensamt.  
 
I Åbergs (1997) figur anser jag att man kan se bedömningarna mot mål, extern och lokal teori 
som målrationella värdegrunder. Därefter dras ett horisontellt skiljestreck och under detta 
samlas artikulerade intressen, subkulturella och kulturella värden som kan ses som värdera-
tionella. De målrationella bedömningarna bör förvaltningschefer och tjänstemän välja medan 
politiker bör välja de värderationella, enligt min bedömning. Åberg menar att utvärdering ses 
som en rationell aktivitet som sammanfogas med en rationell syn på verksamheter i styrning 
och hantering av sociala processer. Han skriver vidare att utvärdering ses som rationell i me-
ningen av att vara objektiv och effektivitetsinriktad och att värdeproblematiken i en utvärde-
ring utgår ifrån medvetna bedömningar utifrån tydliga värderingsgrunder. Habermas (Eriksen 
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och Weigård, 2000) menar att förutom att skilja mellan ett målrationellt – resultatinriktat för-
hållningssätt och ett kommunikativt – förståelseinriktat förhållningssätt så måste vi skilja på 
aktörers olika sätt att förhålla sig till det kommunikativa handlandet och förhållningssättet 
gentemot världen i övrigt. Begreppen rationell och rationalitet kan enligt Habermas återfin-
nas i bägge förhållningssätten. ”Det rationella är alltså det som kan underbyggas på ett över-
tygande sätt, och … aktören måste ha relevant kunskap om situationen och den ska på ett ade-
kvat sätt förbindas med det som görs eller sägs” (s 42). Skillnaden består i på vilket sätt kun-
skapen används i respektive fall, enligt Habermas. Habermas rationalitetsuppfattning är pro-
cedural liksom hans uppfattning kring lösning av politiska frågor. De sistnämna räcker dock 
inte med att lösas via subjektiva viljeformuleringar eller etablerade maktförhållanden utan 
lösningarna ska så långt som möjligt ses innehållsmässigt rationellt. Om den tanken överförs 
till ovanstående resultat så menar jag att utifrån svaren i tabell 1 och 2 så kanske flera av re-
spondenterna har omedvetna bedömningar utifrån otydliga värdegrunder! Å andra sidan kan 
det vara medvetna bedömningar från otydliga värdegrunder eller vice versa.  
 
Resonemanget fortsätter kring mina reflektioner om resultatet till respondenternas val av vär-
degrunder. Cirka hälften av politikerna har på första plats rangordnat de officiella målen och 
den andra hälften har rangordnat brukares intressen – således hälften mot målrationalitet och 
hälften mot värderationalitet (se resultatet i avsnitt 5.2). Om vi ser på rangordning nummer 
två så har hälften av politikerna valt brukares intressen där. Ett par av politikerna menar att 
valet av de officiella målen utgår ifrån att det är brukarnas intressen som återfinns i botten på 
dessa mål och därför deras val. Beträffande förvaltningschefernas val så är det en fjärdedel 
som har valt brukares intressen och därmed valt ”tvärtemot” vad de skulle, enligt mitt förme-
nande. Här kan dock avläsas av svaren att en förvaltningschef menar att det är viktigt att bru-
karen är nöjd. Den andra säger att de officiella målen väger tyngst men har ändå valt att sätta 
brukaren på första plats. Den fjärdedel som har valt pedagogisk/annan sakkunskap på första 
plats kan sägas återfinnas på ”rätt” sida av skiljestrecket i Åbergs modell. Flera av respon-
denterna har tidigare arbetat både som lärare och rektorer och har förmodligen valt sin värde-
grund utifrån dessa intuitioner. Bland tjänstemännen har de flesta valt de officiella målen på 
första plats och pedagogisk/annan sakkunskap på andra plats – således ett ”riktigt” val. Någon 
har dock val av brukares intressen på första plats och i det kanske kan ses en otydlighet mel-
lan tjänsteman och politiker i deras ämbetsroller. En politiker har valt kulturella värden på 
första plats men annars kan utläsas av resultatet att dessa värden har haft lägst genomslags-
kraft vid rangordning av värdegrunder; de återfinns på sista plats totalt sett.  
 
En reflektion bör göras kring de respondenter som är politiker. Det kan finnas en skillnad i 
hur man väljer värdegrund utifrån om man sysslar med politik på heltid eller fritid. Möjligen 
kan det vara så att om en person arbetar heltid som politiker är val av värdegrund i första hand 
vad partiet anser medan för en fritidspolitiker så sker valet mer utifrån sina egna värderingar. 
Det kanske även finns en skillnad mellan en stor och liten kommun, dvs i en liten kommun 
kan politikern bli ansatt direkt med olika kommunala frågor i mataffären av samhällsmedbor-
gare medan det i en större kommun förmodligen lättare går att vara anonym. Resonemanget 
kan även gälla både tjänstemän och förvaltningschefer. Min tanke är också att respondenterna 
i en liten kommun mer ser verksamhetens utövande på nära håll och därför kanske väljer vär-
degrund utifrån hjärtat och inte utifrån sin ämbetsroll. För det talar att brukarens intressen i 
flera fall går före de officiella målen. Å andra sidan talar det emot att de kulturella värdena 
återfinns på lägsta rangordningen – i en liten kommun bör kanske de subkulturella värdena få 
större plats genom att olika subgrupper lättare kommer till tals med ämbetsmannen? Jag fun-
derar också över om inte även andra kulturer bör synas bättre i mindre kommuner men även 
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överhuvudtaget? Varför har de kulturella värdena fått så dålig genomslagskraft i val av värde-
grund hos flertalet respondenter? 
 
Jag reflekterar även kring varför inte fler politiker har rangordnat just brukares intressen på 
första plats? Enligt min mening är många brukare alerta beträffande samhällets olika tjänster 
och ser till sin egen vinning i första hand för att tillgodose sig och sin familj. Brukarna använ-
der sig ofta av mediala kanaler när samhället inte står till tjänst för att ”svärta ned” olika poli-
tiker men även tjänstemän. Min fundering är att politikerna väljer brukarnas intressen för att 
slippa bli ”uthängd i pressen” men det kanske också kan härröra från om man arbetar som 
heltids- eller fritidspolitiker? En förvaltningschef som har valt brukares intressen på första 
plats svarar dock att det är viktigt att brukaren är nöjd. I det svaret kanske finns en rädsla i att 
bli ”uthängd”? Utifrån mina reflektioner i ovanstående stycke vill jag föra in Habermas, cite-
rad i Eriksen och Weigård (2000) och hans teori om kommunikativt handlande där han menar 
att om samhället ska beskrivas handlingsteoretiskt kan medborgarna inte enbart se dess aktö-
rer som medel eller betingelser för att uppnå egna mål utan det måste finnas en gemensam 
förståelse via symboliska konstruktioner. Dessa skapas via en språkligt förmedlad, kommuni-
kativ interaktion och kan bestå av regler, lagar, konventioner och normer samt bidrar till en 
gemensam förståelse i den sociala verkligheten. ”Skillnaden mellan ett strategiskt och kom-
munikativt förhållningssätt kan således sägas motsvara … mellan att behandla människor som 
medel för att uppnå ett mål och att behandla dem som mål i sig” (s 41). Jag funderar kring om 
vi alla samhällsmedborgare förstår att vi måste arbeta efter denna kommunikativa interaktion? 
Om så inte är fallet – hur ska vi arbeta med detta?  
 
I resultatet kan ses att flera respondenter inte funderar eller bryr sig över varför kommuninvå-
narna inte svarar på olika undersökningar utan mer anser att så ”är det bara”. Trots att vi har 
en etnisk mångfald i samhället så är det några respondenter som inte ens har funderat över om 
alla kommuninvånare kunde svenska vid utskick av enkäter! Det här sättet av de styrande att 
se på folket kan ses utilitaristiskt då det som kommer den stora massan till nytta är bra och det 
ibland sker på bekostnad av den lilla människan. Tanken är således att man inte kan ta hänsyn 
till den enskilda individen utan resurserna ska räcka så att flertalet av samhällets medborgare 
kan få nytta av dem. Jag skulle vilja ställa ovanstående svar mot svaret i resultatet angående 
att alla respondenter personligen vill sätta den enskilda människan i fokus! Här finns en mot-
sägelse mellan ämbetsmannarollen och den enskilda människan och mina tankegångar är om 
svaren utgår från respondenternas olika roller, dvs yrkesrollen och privatlivet samt om de är 
medvetna om denna motsägelse? Eller är det kommunernas kärva ekonomiska läge som åter-
finns bakom respondenternas svar? 
 
Ytterligare reflektioner kring det här är att respondenterna kanske är nöjda över att brukarna 
inte svarar; respondenterna uppnår sina mål med sina medel och behöver inte bekymra sig 
över de 20 % av brukarna som kanske har andra mål som inte överensstämmer med verksam-
hetens mål! Jag menar att politikerna i varje kommun skapar sin egen värdegemenskap i hur 
man ser på sina invånare och det i sig skapar grogrund för begreppen demokrati och delibera-
liseringsprocess och reflektioner kring ett kommunikativt förhållningssätt inom kommuner. 
Habermas (Eriksen och Weigård, 2000) skriver också att alla berörda ska ha samma möjlighet 
att hävda sin uppfattning men det är svårt att genomföra i en kommun. House och Howe 
(1999) och Habermas skriver att vid skapande av en deliberaliserad demokratisk utvärdering 
eller en deliberaliseringsprocess bör alla individer vara med och kommunicera. Det hela kan 
dock ses som ett komplext problem i en kommun. 
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Jag vill även föra in skolans roll i demokratidiskussionen. Jonsson och Roth (2003) skriver att 
i läroplanen från 1980 finns det nedskrivet inom skolvärlden att man ska fokusera mer på ele-
vens medverkan via kommunikation. Det i sin tur berör demokratibegreppet och det kommu-
nikativa handlandet i en deliberaliseringsprocess. Deliberativ demokrati har sin bakgrund från 
John Dewey och hans bok ”The Public and its Problems” (1927) där han skriver att ett majo-
ritetsbeslut motiveras alltid innehållsligt och det kräver diskussioner innan en omröstning kan 
ske. Idag har de politiska partierna svårt att nyrekrytera medlemmar, framför allt yngre och 
det finns en stark misstro mot politiker. Jag menar att det är viktigt att de som styr inom 
kommunerna ser till värdebegreppet för att involvera samhällsmedborgarna i en fullvärdig 
demokrati. Inom skolvärlden har man börjat titta och reflektera kring begreppet värdegrund 
och det är en bra början. Förhoppningsvis är även denna uppsats en hjälp på vägen för en 
medvetenhet av och för att belysa värdebegreppet.  
 
Ett resonemang har jag fört utifrån Allens (1993) och Reschers (1969) olika tankar omkring 
värdebegreppet. Dessa tankegångar har jag fört in i en metafor av en pyramid. Diskussionen 
har mynnat ut i Åbergs (1997) val av värderingsgrunder med mina reflektioner kring respon-
denternas svar, se figur 2. Jag vill dock här påpeka att det finns andra kriterier som respon-
denterna har valt att framhålla som viktiga och som kan föras in i Allens och Reschers tanke-
gångar om värdebegreppet. Respondenterna har bl a svarat arbetsmiljö som kan föras till ett 
värde av en viss åtgärd. Ett annat exempel är en kommun där personalen arbetar mycket med 
värdefrågor och det kan då ses som ett värde i en handling – ett socialt värde. Ytterligare ett 
exempel är utveckling av ett system för extern utvärdering av skolan och det kan tolkas som 
ett instrumentellt värde. Dessa värden kan dessutom rubriceras enligt Allens beskrivning av 
värdebegreppet som ”bra-neutralt-dåligt”.  
 
Jag vill också föra fram mina tankar om respondenternas motiv till sitt val och varför de 
ibland kanske har valt tvärtemot vad jag tycker. Det kan handla om mål- och marknadsstyr-
ning och kanske det kan utläsas i respondenternas ämbetsmannaroll. Under tiden den här upp-
satsen har vuxit fram har jag grubblat mycket på ämbetsmannarollen och jag vill därför föra in 
en statsvetares skrift om den yrkesrollen. Lundquist (1998) skriver att ämbetsmannayrket har 
funnits under en lång tidsepok och det har i alla tider ställts krav på yrkesrollen. Det beror på 
att den centrala, politiska makthavaren, som är antingen ett kollektiv eller en individ, inte en-
sam kan klara av att kontrollera samhället med dess olika komplikationer utan hjälp. Det finns 
ett stort dilemma i just ämbetsmännens centrala position då de kan ses både som en tillgång 
och en fara för demokratin. Vems förväntningar ska bestämma strukturen i ämbetsmannarol-
len? Är det förväntningar från samhällsmedborgare, politiker, förvaltningschefer eller finns 
andra alternativ? Lundquist väljer att benämna de fundamentala föreställningarna om hur 
samhället ska styras för vårt offentliga etos. Det kan delas in i ekonomi- och demokrativärden 
som i sin tur består av en samling värden som ytterligare kan delas, se tabell 3 nedan.  
 
Tabell 3. Vårt offentliga etos. (Lundquist, 1998, s 63) 
 
DEMOKRATIVÄRDEN EKONOMIVÄRDEN 
Politisk demokrati Funktionell rationalitet 
Rättssäkerhet Kostnadseffektivitet 
Offentlig etik Produktivitet 

 
 
Författaren menar att dessa två huvudsakliga värden bör styra den offentliga sektorn i vårt 
land. Hänsyn ska tas till kraven från den offentliga etiken, politiska demokratin och rättsäker-
heten och det görs inom demokrativärdet. Ekonomivärdet tillgodoser krav på kostnadseffekti-



   43

vitet, produktivitet och funktionell rationalitet. Det sistnämnda värdet finns inom hela sam-
hället medan demokrativärdet gäller enbart det offentliga. Lundquist skriver att det hela tiden 
bör pågå en debatt kring ämbetsmannarollen för att alla samhällsaktörer ska förstå dess inne-
börd och det anser jag också vara av vikt. Målstyrning menar jag utgår från politisk demokrati 
enligt tabellen ovan och jag tolkar ekonomivärden som marknadsstyrning. I studie III finns en 
intervjustudie med tre respondenter – en förvaltningschef och två politiker, kap 5.3. Förvalt-
ningschefen och en politiker har valt de officiella målen i första hand. Däremot skiljer de sig 
åt i sitt andrahandsval då förvaltningschefen valt teorier medan politikern har valt brukarna. I 
politikerns svar kan jag tycka mig utläsa att valet har utgått från en funktionell rationalitet, 
enligt tabellen ovan och således marknadsstyrning medan förvaltningschefen har en målstyr-
ning utifrån demokrativärden. Svaret från den andra politikern ser jag också som en målstyr-
ning då valet i första hand är mot kulturella bedömningar. Utvärdering kan ses som ett poli-
tiskt styrdokument, enligt Karlsson (1995) och det är ju framför allt samhällets olika grupper 
med dess olika intresseområden som ställs emot varandra vid utvärdering inom den offentliga 
sektorn. Vad ska våra resurser räcka till? Vilka grupper ska få säga sitt? Här menar jag, kan 
väldigt mycket av mina reflektioner om ämbetsmannarollen landa; hur ser ämbetsmannen 
själv på sin yrkesroll? Hur ser samhället på ämbetsmannarollen? Vilka krav kan ställas från 
olika håll? 
 
När min diskussion nu går mot sitt slut vill jag föra tillbaka mina reflektioner till värdepro-
blematiken som jag anser är oberäknelig och svår att definiera eftersom det i mångt och 
mycket är ett väldigt abstrakt begrepp. Det kan samtidigt ses individuellt utifrån värdeomdö-
men och normer. Åberg (1997) skriver att bedömningsperspektivet är viktigt att belysa i en 
utvärdering medan Vedung (1991) menar att den inte är mer intressant än andra perspektiv. 
Shadish et al. (1991) ser på värdebegreppet som en likvärdig komponent till fyra andra kom-
ponenter men samtidigt ses den som minst belyst. Respondenterna säger sig vara medvetna 
om värdebegreppet när de läser en utvärdering men anser sig inte ha något mönster för att 
utkristallisera det. Jag har svårigheter att utröna om värdefrågan ses som mest intressant i en 
utvärdering men från svaren kan utläsas att flertalet av de intervjuade är medvetna om svårig-
heterna och vill ha mer kunskap och få problematiken ytterligare belyst. Jag är också und-
rande beträffande mina tolkningar kring rationalitet i val av värdegrunden. Är respondenterna 
rationella i sina val eller finns det en bakomliggande tanke som de inte var medvetna om då 
de gjorde sitt val? Har jag missförstått svaren eller har jag missat att fråga något som ytterli-
gare kunde belysa mina undringar? Åberg menar att utvärderingens värdeproblematik utgår 
från medvetna bedömningar och Habermas (Eriksen och Weigård, 2000) anser att rationalitet 
utgår från kunskap om situationen som utmynnar i innehållsmässiga lösningar. Är resultatet 
svar från respondenter som har bedömt medvetet och haft kunskap som leder till rationella, 
innehållsmässiga lösningar? I mitt tycke anser jag det i stort.  
 
Jag avslutar denna diskussion med ett resonemang avseende ett försök till att svara på vad jag 
själv mest har tagit till mig i min undersökning. Till att börja med så anser jag fortfarande att 
jag inte har fått klarlagt för mig hela innebörden av vad värdebegreppet i en utvärdering står 
för. Dock var min intention med denna uppsats att belysa begreppet för att öka kunskapen om 
fenomenet och min kunskap har ökat betydligt. Under tiden jag har arbetat med denna uppsats 
har det hela tiden dykt upp nya tankegångar och nya tankespår att ”grunna” över. Jag har läst 
om olika fenomen och har kopplat dem till mina tidigare reflektioner kring utvärdering och 
värde. I min definition av begreppet värde har jag tagit med närliggande begrepp men mina 
reflektioner är att i stället för att värde står för ett begrepp kanske det hellre ska stå för en fö-
reteelse? Min tanke är att företeelse inte får så skarpa definitionsgränser utan blir mer flytande 
och därmed mer lättförståeligt. Således har jag fått kunskap om mycket omkring begreppen 
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utvärdering och inte minst värde. Jag vill sluta med att svara ett absolut ja på frågan som finns 
i uppsatsens titel ”Begreppet värde i en utvärdering – värt att belysa?” Det kan ses som cent-
ralt att belysa eftersom det är ett svar på vad som utvärderas, dvs vilka värden i en utvärdering 
som är intressanta att värdera. Då uppkommer nästa fråga; av vem och hur ska den värderas? 
 
6.3 Tankar om vidare forskning 
En tänkbar fortsatt forskning i ämnet vore att belysa kunskapen kring utvärdering på alla ni-
våer inom kommunerna. Ytterligare undersökning av rationellt tänkande visavi val av värde-
grund för att underbygga tolkningen som har framförts i denna studie och få det mera fastställt 
vore spännande. En fortsatt utkristallisering av begreppet/företeelsen värde i kombination med 
etik och moral vore också intressant i ytterligare studier. Vidare forskning i ämnet ser jag så-
ledes mest i reflektioner kring kunskapsbegreppet fronesis som Gustavsson (2000) skriver 
om. Begreppet ger svar på frågor om syfte, ändamål och mening med olika verksamheter. Det 
är framför allt tänkare inom skolbildning som har ställt frågan kring kunskap gentemot ef-
fektiv utveckling i ett modernt samhälle. Blir vi människor klokare genom mer vetskap? Hur 
använder vi och tillämpar vi vår kunskap? Ökar det vårt välbefinnande och utvecklar det 
några inneboende resurser hos oss? Ökar vår förståelse kring vår världs komplexitet med dess 
olika traditioner, kulturer och former? För att få svar på detta så bör vi ställa vår kunskap i 
både ett politiskt och etiskt perspektiv, enligt Gustavsson. Han menar att fronesis är ett kun-
skapsbegrepp som inte tar bort det normerande och värdebaserade från själva kunskapen utan 
mer se den som skärningspunkt till olika samhörigheter.  
 
Jag vill då sluta med det som står i början av min litteraturgenomgång: ”Utvärdering är en 
verksamhet som inbegriper att ge kunskap om något objekt, och att bestämma i vad mån det 
är värdefullt” (Åberg, 1997,s 12).  



   45

7  REFERENSLITTERATUR 
 
Allen, R.T. (1993). The structure of value. Aldershot: Avebury, Ashgate Publishing Ltd. 
 
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Befring, E. (1994). Forskningsmetodik och statistik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bergström, L. (1992). Grundbok i värdeteori. (2a uppl.)  Stockholm: Thales. 
 
Campbell, T. (1986).  Sju teorier om samhälle. (C. Boman övers.). Värnamo: Akademilitte-
ratur (Originalarbete publicerat 1981). 
 
DePoy, E., & Gitlin, L. (1999). Forskning – en introduktion. Lund: Studentlitteratur. 
 
Dewey, J. (1927). The Public and its Problems. Chicago: OhioUniversity Press/Swallow 
press. 
 
Eriksen, E. O., & Weigård, J. (2000). Habermas politiska teori. Lund: Studentlitteratur. 
 
Franke-Wikberg, S., & Lundgren, U.P. (Red.). (1980). Att värdera utbildning. Del 1.  Stock-
holm: Wahlström & Widstrand. 
 
Gustavsson, B. (2000). Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer i historisk belysning. Stock-
holm: Wahlström & Widstrand. 
 
House, E. R. (1983). Assumptions underlying evaluation models. In G.F. Madaus, M. 
Scriven, & D.L. Stufflebeam (Eds.). Evaluation models: Viewpoints on educational and hu-
man services evaluation. Boston: Kluwer-Nijhoff. 
 
House, E. R., & Howe, K. R. (1999). Values in evaluation and social research. London: 
SAGE. 
 
Jonsson, B., & Roth, K. (Red.) (2003). Demokrati och lärande. Om valfrihet, gemenskap och 
övervägande i skola och samhälle.  Lund: Studentlitteratur. 
 
Karlsson, O. (1995). Att utvärdera – mot vad? Stockholm: HLS Förlag. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Lantz, A. (1993). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur.  

Lundahl, C., & Öquist, O. (2002). Idén om en helhet. Utvärdering på systemteoretisk grund. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Lundquist, L. (1998). Demokratins väktare. Lund: Studentlitteratur. 
 
Petersson, B. (1998). Värdegemenskap – vad är det? G. Bexell (Red.), Värdegemenskap i ett 
mångkulturellt samhälle. Rapport från ett internordiskt symposium i Lund. (s. 7-24). Lund: 
Studentlitteratur. 



   46

 
Rescher, N. (1969). Introduction to value theory. London: Prentice-Hall, Inc. 
 
Shadish, W. R. Jr., Cook, T. D., & Leviton, L. C., (1991). Foundations of Program Evalua-
tion. Theories of Practice. Newbury Park: Sage. 
 
Thurén, T. (1991). Vetenskapsteori för nybörjare.  Stockholm: Tiger förlag AB. 
 
Wedin, L., & Sandell, R. (1995). Psykologiska undersökningsmetoder: en introduktion. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Vedung, E. (1991). Utvärdering i politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Worthen, B.L., Sanders, J.R., & Fitzpatrick, J.L. (1997). Program Evaluation. Alternative 
Approaches and Practical Guidelines. (2nd ed.) England: Longman. 
 
Åberg, J-O. (1997). Det rationella och det legitima. En studie av utvärderingars teori och 
praktik. Göteborgs University No 64, Monograph from the Department of Sociology. 
 
 
7.1 Övrig referenslitteratur 
Andersson, E., & Karlsson, O. (2000). Kvalitetsarbete i skolan. Rapport från seminarieserie 
med kommuner i Sörmland och Västmanland kring skolans mål, styrning, utvärdering och 
värdefrågor. Mälardalens högskola, Västmanlands kommunförbund, Sörmlands kommunför-
bund.  
 
Nationalencyklopedins hemsida, www.ne.se (2003-02-13):  
 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=337335
 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=346926
 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O396119
 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i art id= O396140 
 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=346952
 
 
 
Vetenskapsrådets hemsida: www.vr.se (2003-07-05) 
 
http://www.vr.se/humsam/index.asp?id=24&dok_id=838
 
 

 
 
 
 
  
 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=337335
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=346926
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O396119
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=346952
http://www.vr.se/
http://www.vr.se/humsam/index.asp?id=24&dok_id=838


   47

 
 
 
 

Bilaga 1 
 
Frågor till förvaltningschefer angående utvärdering. 
 
1) Personlig bakgrund. Utvärderingsbakgrund. 

Namn, befattning etc.  
Hur ser du på arbete med utvärdering? Hur ser kommunen på arbetet med utvärdering? 
Hur ser verksamheten på det här med utvärdering? 

 
2) Krav på utvärdering. 

Vilka krav anser du bör ställas på en utvärdering? Vilka krav ställer kommunen? Finns det 
några utarbetade riktlinjer? Vad ska utvärderingen innehålla? Hur ofta ska den göras? 
Vem ska utföra den? På vilken nivå ska den utföras? Har verksamheten några uttalade 
krav på att utvärdering ska genomföras?  

 
3) Funktionsfrågan.  

Oftast görs utvärdering mot uppställda mål som man kan kalla för kontrollinriktade mål. 
Om man är förälder eller elev kan man kanske tänka sig andra mål, t ex lärande eller 
upplysande, annat? Finns det andra kriterier som kan vara intressanta? Vad tycker du per-
sonligen ett utvärderingsmål ska vara i första hand? Vad vill kommunen ha för slags mål? 
Vad vill verksamheten ha för slags mål? 

 
4) Värderingsfrågan.  

Utvärdering sker mot mål, t ex olika intressenters. Utvärderingen ska då vara en bedöm-
ning men hur vill då kommentera en utvärdering? Har du några egna kriterier som du an-
vänder dig av i din bedömning av en utvärdering? Ska utvärdering enbart vara en beskriv-
ning eller även/enbart avge ett värdeomdöme? 

 
5) Utvärderarens roll. 

Hur vill du personligen se på för- och nackdelar av en extern respektive intern utvärderare? 
Hur ser kommunen på detta? Hur ser verksamheten på detta? Vad använder sig av i kom-
munen? 

 
6) Användarproblemet. 

Vad anser du är det största användarproblemet med utvärdering? Är det ett problem med 
själva utvärderings resultat? Är det användaren som är det största problemet? Finns det 
största problemet i själva överföringen?  

 
7) Framtiden. 

Hur har ni tänkt er den fortsatta utvärderingsutvecklingen i er kommun? 
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Bilaga 2 
 
 
Prioritering av värdekällor vid utvärdering förskolan och skolan 
 
Vid all utvärdering används måttstockar eller värdekriterier som grund för bedömning. Den 
vanligaste kriteriekällan är att jämföra mot officiella mål. Under senare år har en rad andra 
värdekriterier blivit aktuella vid t ex kvalitetsbedömning. En alternativ värdekälla till mål är 
att utgå från brukarnas intressen och fråga om användarna är nöjda, vilket innebär att man 
låter var och ens personliga värdering vara måttstock vid bedömningen. En tredje typ av krite-
riekälla är att hänvisa till vad sakkunskapen på området anser, exempelvis när man låter per-
sonalens professionella kunskaper ligga till grund för bedömning av pedagogisk kvalitet. En 
fjärde variant är att låta olika etniska grupper få bedöma verksamheten utifrån sina värdekrite-
rier.  
 
Vilken av dessa värdegrunder som bör prioriteras är givetvis en komplicerad avvägning. Det 
är ingen enkel sak att göra en rangordning mellan alternativen. Vi vill ändå att Du försöker att 
ange vilket alternativ som Du anser bör komma 1:a, 2:a, 3:a, 4:a. 
 

 Bedömningar mot olika brukares intressen 
 Bedömningar mot pedagogisk och annan sakkunskap på området 
 Bedömningar mot olika gruppers kulturella värderingar 
 Bedömningar mot de officiella målen 

 
Hur motiverar Du prioriteringen? 
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________    Forsätt gärna på baksidan 
 
 
Vilka andra kriteriekällor vill Du framhålla som viktiga vid utvärdering och kvalitets-
bedömning av förskolan och skolan? 
 
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________    Forsätt gärna på baksidan 
 
Övriga kommentarer som Du vill ta upp? 
 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________    Forsätt gärna på baksidan 
 
 
Tack för din medverkan? 
 
 
(Enkäten är avkortad – utrymmet för att fylla i svar är borttaget i denna kopia) 
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