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FRÅN UTVÄRDERING TILL KVALITETSSÄKRING  

- EN KRITISK GRANSKNING AV UTVECKLINGEN  

INOM UTVÄRDERINGSFÄLTET 

Ove Karlsson 
 

Utvärdering och kvalitet har blivit heta frågor inom offentlig verksamhet under 1980 och 
90-talet. Förklaringar kan sökas i olika omständigheter. Under 1980-talet blev den målra-
tionella och hierarkiska regelstyrning, som hade dominerat inom offentlig verksamhet in 
på 1970-talet, allt mer kritiserad och problematisk att upprätthålla. I stället introducerades 
en ny styrform med centrala mål och ramstyrning som gav större utrymme för lokal tolk-
ning och anpassning. För att tillgodose politikernas behov av återkoppling i denna nya 
styrningsmodell ställdes ökade krav på utvärdering. Under 1980-talet expanderande också 
utvärderingsverksamheten inom skola och barnomsorg. De senaste decenniet har begrep-
pet kvalitetssäkring allt mer fått ersätta begreppet utvärdering i diskussionen om återkopp-
ling. Det är en utveckling som kan sättas i samband med ett tydligare marknadsekonomiskt 
tänkande inom den offentliga sektorn som sätter kvalitetsfrågor i fokus.  

Det empiriska underlag som utgör utgångspunkt för mina resonemang ingår som 
en del i en pågående studie av utvärderingstänkandets utveckling inom barnomsorg och 
skola. I studien granskas hur arbetet med att utforma politisk återkoppling och kontroll av 
politiska beslut hanteras i kommunerna i ett län och vilka system man väljer för att lösa 
dessa frågor. Studien som har namnet ”Petrus-projektet” har pågått sedan 1994 och ska 
avslutas våren 1998 (Karlsson, 1996a). Materialet består bland annat av intervjuer med 
politiker och ledningsansvariga för barnomsorg och skola i elva kommuner, samt av studi-
er av insamlat material i form av policydokument, utredningar och informationsmaterial av 
olika slag som beskriver hur kommunerna hanterar kvalitetsfrågorna i barnomsorgen. 

1. Förändrad styrning och utvärdering 

Den dominerande styrningsmodellen i den offentliga sektorn har fram till slutet av 1970-
talet byggt på ett tekniskt rationellt synsätt. Det betyder att styrningen ska ske genom cent-
ralt formulerade mål, regler och riktlinjer som talar om för ansvariga på lägre nivå hur 
verksamheten  ska  utformas.  Centrala  detaljkrav  i  form av läroplaner, statsbidragsregler,  
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krav på lokaler etc., ska garantera att verksamheterna håller en hög kvalitet. Den tekniskt 
rationella modellen för regelstyrning bygger på en stark tilltro till den offentliga förvalt-
ningens lojalitet mot politiskt fattade beslut och egen förmåga till kontroll. Därför behövs 
ingen särskild och utvecklad utvärderingsverksamhet. Kontrollen av kvalitet sker genom 
regelsystemet som sådant.  

En grundläggande kritik som kan riktas mot detta tänkande är bristen på en mer 
värdemässig bedömning av det program eller den åtgärd som utvärderas. Exempelvis vilka 
kvalitativa konsekvenser insatsen får för olika grupper, om den missgynnar vissa barn och 
familjer, etc. I början av 1980-talet börjar också tilltron till den centralistiska mål och re-
gelstyrningen att svikta, och modellen utmanas bland annat genom ökade krav på decent-
ralisering. Förutsättningarna för ökad decentralisering kom genom att kommunerna fick ett 
utvidgat ansvar för verksamheter som socialtjänst, barnomsorg och skola. Den statliga 
detaljstyrningen ersattes med en mål och ramstyrningsmodell.  

Även i denna modell kvarstår det demokratiska kravet för politikerna att få gehör 
och förtroende för sina beslut, och att få återkoppling på hur deras intentioner genomförs. 
Samtidigt har politikernas legitimitet minskat under de senare decennierna. Det har blivit 
svårare att skapa politisk och värdemässig konsensus kring en moralisk vision som ger 
auktoritet, exempelvis en bärande vision om den goda förskolan och skolan samt om väl-
färdsstaten i stort. Statens ekonomiska kris under senare år begränsar också möjligheterna 
för politikerna att öka det materiella välståndet för medborgarna. Istället tvingas man till 
nedskärningar av välfärdssystemen. En väg som politikerna kan välja för att legitimera 
sina (många gånger impopulära) beslut i denna situation, är att försöka öka medborgarnas 
delaktighet i utformningen av politiken och därmed förskjuta ansvaret till de berörda på 
lokal nivå (decentralisering). En ytterligare väg är att visa att man handlar rationellt och 
kontrollerar att resurserna används effektivt.  

Ett uttryck för rationellt handlande är att göra utvärdering. Genom utvärdering 
kan man visa att man är beredd till omprövning av beslut som riskerar att få fel konse-
kvenser. Genom utvärdering visar man att man vill lära sig av misstag och åstadkomma 
förbättringar. En inte oväsentlig aspekt är också att politikerna med hjälp av central utvär-
dering och beslut om vilka kriterier som ska användas när verksamheter utvärderas, får en 
möjlighet att ta tillbaka en del av den makt som decentraliseras till den lokala nivån -
(Weiler, 1990). Man kan säga att utvärdering kan tjäna som en form av ”bakvänd målstyr-
ning”, som markerar vad som är viktigt. Genom att exempelvis mäta baskunskaper i sko-
lan eller hur resurserna används i barnomsorgen ges signaler till verksamheten att dessa 
frågor är de centrala. Det medför sannolikt att det som utvärderas också kommer att vara 
det som betonas starkare i verksamheten (Dahlberg, Lundgren & Åsén, 1991). 
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Vad menas med utvärdering? 
Kan då utvärdering motsvara de höga förväntningar som instrument för information, åter-
koppling och kontroll för politikerna, som ställs i mål och ramstyrningsmodellen? För att 
besvara den frågan krävs att man tittar närmare på vad utvärdering är.  

En sådan granskning visar att det rör sig om en komplex och ingalunda enhetlig 
verksamhet. Snarare bör utvärdering förstås som ett i grunden värdeladdat och omstritt 
fenomen och begrepp. Det innebär att det knappast går att ge någon slutgiltigt uttömmande 
definition av utvärdering. Historiskt har också utvärdering förändrats, från att i huvudsak 
ha varit en fråga om testverksamhet och kvantitativa mätningar av snävt avgränsade frå-
gor, till att bli en verksamhet som omfattar bedömningar av komplexa förhållanden ur 
olika perspektiv. Det har lett till en intensiv debatt bland utvärderare och utvärderingsfors-
kare om olika metoder och modeller för utvärdering och vilken roll utvärderaren ska ha, 
samt hur olika intressenter kan komma in i utvärderingen som aktiva deltagare (Alkin, 
1990; Karlsson, 1995; Lander, 1987).  

Utvärdering är alltså ett stridbart begrepp. Enligt Gallie (1956) är det utmärkande 
för sådana begrepp att de betecknar en eftersträvansvärd prestation, något som är värderat 
som ett viktigt resultat. Begreppet har också en intern komplex natur samtidigt som det 
finns ett antal identifierbara delar som alla är viktiga. Den ”helhet” som begreppet utvärde-
ring bildar kan dock beskrivas på ett mängd olika sätt eftersom olika parter betonar delarna 
olika. Det gör att utvärdering är ett dynamiskt begrepp och medger förändring utifrån om-
ständigheterna. Utvärdering är således öppet till sin karaktär. Denna öppenhet kan belysas 
med några exempel på vad utvärdering förväntas fylla för funktioner (Rombach & Sahlin-
Andersson, 1995).  

Beroende på vem som formulerar kraven och förväntningarna ska utvärdering:  

• ge möjligheter att kontrollera och bedöma effektiviteten och kvaliteten i offentlig 
verksamhet 

• ge den enskilde vägledning när det gäller att välja, exempelvis vilken skola, daghem, 
sjukvård etc man vill ha  

• ge politiker och andra offentliga beslutsfattare underlag för prioriteringsbeslut mellan 
olika insatser  

• ge den professionella, praktiskt verksamma personalen underlag för att utveckla och 
förbättra sin verksamhet  

Exemplen visar att det knappast går att formulera någon entydig definition av utvärdering. 
Man kan säga att begreppet sträcker sig från att i mer vardagliga sammanhang göra mer 
eller mindre spontana bedömningar om något är bra eller dåligt, till att som i utvärderings-
forskning användas som beteckning för en mer systematisk bedömning av sammansatta 
fenomen där det inte räcker med en blick för att göra en värdering (Bell, 1975; Munck, 
1993; Vedung, 1991).  

Samtidigt som det finns olika varianter av utvärdering så finns det en bred kon-
sensus kring begreppets grundidé. Det gör det meningsfullt att diskutera utvärdering som 
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verksamhet och som problem. Även om olika utvärderingsforskare lägger olika tyngpunkt 
på vilka moment som är de viktigaste i utvärdering, så är en gemensamt nämnare att ut-
värdering inte enbart ska beskriva, kartlägga eller mäta. Utvärdering ska också vara kritiskt 
granskande och uttrycka ett värdeomdöme i förhållande till uttalade kriterier. Generellt 
innehåller utvärdering två huvudproblem; dels ett urvalsproblem av vad som är det väsent-
liga att granska i utvärderingen, dels ett värderingsproblem som gäller hur urvalet ska be-
dömas, mot vilka kriterier; mål, normer etc. (Ekholm & Lander, 1993; Stake, 1980).  

Frågan är om denna relativt komplexa och sammansatta form av utvärdering, dvs 
den som anlägger ett brett perspektiv på den verksamhet som granskas och värderas, är 
den form som efterfrågas vid mål och ramstyrning. Eller om politiker och beslutsfattare 
snarare föredrar en mer tekniskt inriktad utvärdering? Det vill säga en utvärdering som i 
huvudsak beskriver tekniskt mätbara (kvantitativa) aspekter av verksamheten. Frågan kan 
belysas genom att se vilka intressen som finns i utvärderingens sammanhang eller kontext 
och vad dessa intressenter kan tänkas förorda för utvärdering. 

Utvärderingens kontext - för vem sker utvärdering? 
Vid utvärdering av offentlig verksamhet utgörs kontexten av en rad intressenter som repre-
senterar olika domäner: Medborgare/brukare, politiker, förvaltning samt professionella 
grupper, dvs yrkesgrupper i förskolan och skolan. Mellan dessa domäner, liksom inom 
varje domän, finns en rad intressekonflikter och strider. Under 1970-talet sågs den politis-
ka domänen (den starka staten) som garant för att utforma ett välfärdssamhälle för alla. 
Styrning och eventuell utvärdering hanterades genom rationell mål och regelstyrning. Den 
utvärdering som gjordes handlade främst om testverksamhet och teknisk mål-
resultatmätning.  

Vedung (1991) har kritiserat det målrationella perspektivet och menar att sökan-
det efter de instrumentella medlen tenderar att bli det viktigaste och att målen tas för givna 
utan att problematiseras och/eller ifrågasättas. Han anser att perspektivet tenderar att göra 
utvärdering till en sorts ingenjörskonst och menar att man snarare bör se utvärdering som 
ett inlägg i debatten som liksom politiken grundas på ett visst perspektiv på verkligheten. 
Det innebär bland annat att man kan diskutera vilka kriterier som är de bästa utifrån olika 
intressen. Bilden av utvärdering började också att omvärderas i slutet av 1970-talet och 
betydelsen av olika ramfaktorer för den pedagogiska processen uppmärksammades. 

Under 1980-talet utsattes den tekniskt målrationella och hierarkiska styrnings-
modellen inom offentlig verksamhet för en omfattande kritik. Tilltron till modellen började 
att vackla. Det blev allt svårare för staten att leverera den välfärd som utlovats genom cen-
trala beslut. Decentralisering kom in i bilden och förflyttade fokus till den lokala nivån 
genom införande av kommundelsnämnder och ”närdemokrati”. Den politiska domänen 
stod fortfarande i centrum som kraftfält i denna förändring, men nu med en ambition till 
ökad kontakt med medborgarna.  

I spåren av ökad decentralisering började också utvärdering att formuleras i mer 
demokratiska termer med ”upptäckten” av olika intressenter i den offentliga verksamheten. 
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I takt med större krav på vetenskapliga metoder i utvärdering ökade också ambitionsnivån 
och utvärdering blev inte enbart en teknik för beskrivning och mätning av mål-resultat. 
Utvärderingen utvecklades och uppmärksamheten riktades även mot verksamhetens ge-
nomförande (processer), ramar och villkor, samt ideologin och värderingarna bakom de 
beslut och åtgärder som utvärderades (Franke-Wikberg & Lundgren, 1980). 

Senare delen av 1980-talet omdefinierades den politiska decentraliseringens syfte 
från ökad närdemokrati till ökad effektivitet. Decentraliseringen fick mer karaktär av orga-
nisationsförändring inom förvaltning och verksamhet. Därmed skedde en förskjutning av 
intresset från relationen politiker och medborgare till relationen förvaltning och professio-
nella. Politikerna ”drog sig tillbaka” och blev ”beställare”, vilket inte minst var inspirerat 
av en populär idé om styrning i form av ”beställar-utförar modellen”. Enligt denna ska 
politikerna formulera vad som ska utföras och förvaltningen ansvara för hur beställningen 
utförs. Samtidigt definieras också medborgaren som en ”kund” för vilken beställningen 
utformas.  

I denna idé om styrning blir politikernas legitimitetsproblem omformulerat från 
en fråga om förtroende för politiska idéer, till en fråga om kontroll och uppföljning av för-
valtningens och personalens effektivitet. Det innebär att uppmärksamheten riktas mot rela-
tionen förvaltning och professionella samt att dialogen medborgare och politiker inte blir 
lika uppmärksammad. Utvärderingen blir inte heller så mycket en fråga om att granska 
politikens utformning och verksamhetens villkor, utan snarare att granska hur förvaltning 
och personal utför sina uppgifter.  

Decentraliseringen av ansvar till lokal nivå innebar samtidigt en ökad makt för 
professionella i skola och barnomsorg. Det aktualiserar problemet hur professionella in-
tressen kan balanseras mot övriga intressen, inte minst brukarnas/kundernas (föräldrarnas). 
En idé som prövas är att inrätta olika former av brukarstyrelser där representanter för an-
vändargrupper ska utöva direkt påverkan över daghem och skolor.  

På så sätt kan man säga att frågan om medborgarinflytande omformuleras till en 
fråga om kund eller brukarinflytande och att utkrävandet av ansvar inriktas på andra grup-
per än politikerna. Det blir företrädare för brukare och professionella (föräldrar och perso-
nal) som får brottas med avvägningen mellan olika behov och hur verksamheten ska 
genomföras. Politikerna placerar sig därmed ovanför striden mellan olika särintressen. En 
konsekvens blir att politiska avvägningar utifrån ett allmänintresse skjuts i bakgrunden 
(Karlsson, 1995; Rothstein, 1995).  

Den beskrivna utvecklingen kan också ses i ljuset av en tillnyktring i synen på att 
praktiskt arbete och professionalism inte kan regelstyras i detalj. I långa stycken är det 
personalens omdöme, förmågor och fantasi som styr tjänsternas kvalitet. Det hindrar inte 
att den kritiska frågan om politikernas ansvar för avvägning mellan intressen och att se till 
det allmännas intresse är viktigt. Inte minst för att värna svaga och missgynnade gruppers 
rätt. 
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2. Från utvärdering till kvalitetssäkring 

Den utveckling som har beskrivits ovan innebär enligt min mening bland annat att det bre-
da perspektivet vid utvärdering på såväl de politiska målen, ramarna och villkoren för 
verksamheten samt på genomförande och resultat har kommit att reducerats. Under 1990-
talet har uppmärksamheten flyttats från relationen medborgare-politiker och bedömningar 
av politikens mål och innehåll, till en granskning av det konkreta arbetet i förvaltningen. 
Likaså till relationen förvaltningen och professionella samt relationen till brukarna. Be-
greppsramen har också förändrats och kvalitetssäkring har allt mer fått ersätta utvärde-
ringsbegreppet. Detta är troligen en av de viktigaste förändringar som har skett inom ut-
värdering under de senaste åren.  

Kvalitetssäkring kan beskrivas som en formaliserad metod för granskning och 
kontroll av verksamhet. Flera av de kvalitetssäkringssystem som introducerats i dessa 
sammanhang är i form av färdiga ”paket” för mätning. Vanligtvis i form av ett fastställt 
antal kvantitativt beskrivningsbara aspekter eller förhållanden i verksamheten. I dessa 
”kvalitetssäkringspaket” riskerar den värdemässiga dimensionen att tonas ned eller negli-
geras till förmån för den tekniska. Eller som Edvarson Stiwne (1997) konstaterar; genom 
att använda en färdig modell eller idé som ger legitimitet i omvärlden så ifrågasätts inte 
ideologierna och värderingarna bakom begreppen. Bedömning begränsas till en i huvud-
sak subjektiv tolkning av kvalitet.  

Genom kvalitetssäkring förflyttas också ansvarsfrågan allt mer från den politiska 
domänen till förvaltningens och de professionellas domäner. En tolkning av denna utveck-
ling kan vara att politikerna vill förskjuta uppmärksamheten från strider och konflikter på 
målarenan till medelarenan och omvandla en eventuell svekdebatt om misslyckad politik 
till en diskussion om bristande effektivitet på utförarsidan (Enderud, 1976). Att frågan om 
offentlig välfärd på det sättet blir definierad som ett organisatoriskt snarare än som ett poli-
tiskt problem, får konsekvenser för utvärderingen. En kritiskt granskande utvärdering stäl-
ler bland annat frågor om den grundläggande politikutformningen är den rätta. Den vär-
demässiga grunden för urvalet och av kriterier för bedömning tar därmed sin avstamp i en 
värdemässig och moralisk diskurs som sätter etiska och moraliska rättvisekriterier i för-
grunden (House, 1990, 1991). (Med diskurs avses här sättet att tala om och uppfatta olika 
frågor inom ett verksamhetsfält). Några kritiska synpunkter på tänkbara konsekvenser som 
jag ser kan något tillspetsat formuleras på följande sätt:  

1. Medborgaren blir kund 
Vid kvalitetssäkring omdefinieras medborgarinflytande till en fråga om optimal tillfreds-
ställelse av brukarnas subjektiva förväntningar. Problemet med detta perspektiv är inte att 
brukarna dras in som deltagare i värderingsprocessen. Tvärtom är ett sådant deltagande ett 
viktigt mål i utvärdering. Ett problem med managementorienterad brukarmedverkan och 
kundbegreppet är att betoningen av individuella, subjektiva behov riskerar att negligera 
frågan om behovet av kollektivt ansvarstagande och värnande om ett gemensamt intresse 
att ta individuella hänsyn. Rollen som brukare och kund skiljer sig från medborgarrollen 
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genom att frågor som solidaritet och social rättvisa skjuts i bakgrunden för valfrihet och 
individuell tillfredsställelse (Karlsson, 1995; Krogstrup, 1997, Rombach, 1993). 

2. Nya ”syndabockar” 
En ökad uppmärksamhet på utförandet och på tjänstemannasidan ställer krav på den cen-
trala ledningen i förvaltningen. Inom förvaltningsorganisationen sker i sin tur en förskjut-
ning av ansvar genom att den planerande och penningöverförande verksamheten på central 
nivå lägger över ett ökat ansvar på de professionella grupperna som producerar tjänster i 
direkt kontakt med brukarna (Gustavsson, 1996). På ”utförarsidan” bör man här noga 
uppmärksamma om det i sin tur sker en förskjutning av skuld ”nedåt” i systemet. I debat-
ten om barnomsorg och skola finns en tendens att det blir barn och familjer med sociala 
problem och särskilda behov som i slutänden definieras som systemets problembärare. 
Uppmärksamheten inriktas på hur man ska hantera dessa grupper i verksamheten, snarare 
än att diskutera den politik som ställer missgynnade och fattiga grupper i ett utsatt läge. 
Självklart ska barn som har behov av särskilt stöd ha sådant. Den kritiska frågan här gäller 
tendensen att dessa grupper riskerar att utses till systemets ”syndabockar”. (Det kan också 
noteras att det i den offentliga debatten hösten 1997 finns tecken till politisk självrannsakan 
och en mer öppen debatt om att sparivern under senare år måhända har slagit för hårt mot 
barnen). 

3. En form av regelstyrning tillbaka  
Förutom decentralisering av ansvar inom verksamheten pågår också ett arbete med att 
formulera precisa kriterier så att ledningen kan kontrollera kvaliteten i det professionella 
arbetet. (Kvantitativa och kvalitativa nyckeltal, jämförelsetal, etc). Genom kvalitetssäkring 
blir därmed mycket av den styrning genom regler, utformade i termer av lokalytor, perso-
naltäthet, etc, som avskaffades under 1980-talet, återskapad i skola och barnomsorg. Skill-
naden är att de ”nya” reglerna (i form av olika kriterier som ska uppfyllas) inte har varit 
föremål för en demokratisk process på samma sätt som tidigare regelverk. Istället är det 
skaparen av det aktuella kvalitetssäkringssystemet som definierar vad som ska gälla som 
kvalitetskrav. Inte heller tycks denna form av ”regelstyrning” beakta den ökade insikt i 
synen på professionalism som pekades på ovan, dvs att ansvaret för kvalitet i pedagogiskt 
arbete i ökad utsträckning blir ett ansvar för professionella grupper att bedöma med hänsyn 
till lokala förutsättningar. 

4. Det mätbara blir det önskade 
Ur utvärderingsteoretisk synpunkt kan en managementorienterad kvalitetssäkring ses som 
en variant av måluppfyllelsemodellen. Det är en modell som utvärderingsforskare brukar 
beskriva som ”andra generationens utvärderingsmodell” och som utvecklades under 1940-
talet (Guba & Lincoln, 1989). Modellen har rötter i en social ingenjörskonst med en stark 
tilltro till tekniskt rationella lösningar på sociala problem där det handlar om att formulera 
precisa mål, prova ut de rätta lösningarna och testa vilka som var mest framgångsrika för 
att nå målen. Kritiken mot modellen är främst att den inte tar ställning till om målen är av 
den beskaffenheten att de är värda att realisera och att modellen bygger på teorier om be-
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slutsprocessers målrationalitet, även om målen i realiteten är oklara och mer eller mindre 
omöjliga att använda som direkt utvärderingsunderlag (Rombach, 1991). En ytterligare 
kritik är att modellen i princip inte gör någon åtskillnad mellan om det är ”kaffebryggare” 
eller pedagogiska processer som utvärderas, det vill säga om det är statiska fenomen eller 
dynamiska processer som bedöms. Det innebär att den offentliga sektorns uppgift och 
komplexitet inte avspeglas i en sådan utvärderingsmodell. Istället reduceras kvalitet till 
sådana aspekter som är kvantitativt mätbara och som upphöjs till kriterier för önskad mål-
uppfyllelse. Det mätbara blir det önskvärda. 

Det centrala problemet som jag vill peka på genom mina punkter är inte en kritik 
mot att kvalitetsfrågor i sig får mer uppmärksamhet inom offentlig verksamhet. Det pro-
blem som jag vill sätta fingret på är risken för att det i kölvattnet på det kvalitetsarbete som 
introduceras i form av färdiga skolor och tävlingar, finns en tendens att politikerna fjärmas 
från verksamheten. Politikernas roll blir att formulera mål och ägna sig åt strategiska frågor 
- och låta utvärdera och kvalitetskontrollera. Men, som Jacobsson (1994) påpekar, är det 
kännetecknande för politikerrollen, traditionellt och som den vanligen ser ut i praktiken, 
snarast lyhördhet, ansvarstagande och inblandning i verksamheter. Politiker reagerar på 
sådant som händer i omvärlden. Om en sådan politikerroll inte längre ska gälla i de nya 
styrsystemen är de förändringar som sker inte enbart av teknisk natur. I så fall handlar det 
om ”en grundlig förändring av demokratins funktionssätt”, menar Jacobsson (s 231).  

Jag anser, i likhet med Rothstein (1994), att det är viktigt att öka medborgarnas 
”korrigeringsmakt” och inflytande över områden där detta är möjligt för att ge ökat ut-
rymme för valfrihet och självbestämmande. Men jag vill också instämma i den tes som 
han driver hårt att moral och rättviseuppfattningar ska ha sin grund i politiska processer för 
medborgarinslytande. Det är inte något som bör flytta över till förvaltningar och tjänste-
män, utvärderare eller kvalitetskonsulter. Ett exempel på hur politikerna kan komma in i 
bilden och på ett aktivt sätt delta i formuleringen av kvalitetskriterier för utvärdering visas 
genom det nämnda ”Petrus-projektet” (Karlsson, 1996a).  

Sammanfattningsvis kan konstateras att under 1990-talet har utvärderingsbe-
greppet allt mer ställts i skuggan av kvalitetsbegreppet, bl a genom att utvärdering tenderar 
att omdefinieras till kvalitetssäkring. Därmed kan beslutsfattarna svara på frågan om vad 
som ska utvärderas och dessutom visa att man har en politisk vilja att åstadkomma något 
bra för alla - en god kvalitet i barnomsorg, skola, sjukvård, etc. Det är således ett faktum att 
kvalitet har kommit in i bilden som ett centralt begrepp som såväl politiker som utvärdera-
re och andra berörda måste förhålla sig till. Frågan är hur utvärdering och kvalitet kan han-
teras tillsammans.  

3. Utvärdering av kvalitet i barnomsorg 

Kvalitet kan ses som en relation mellan en bedömare (som kan vara en eller flera) och det 
fenomen som ska bedömas, exempelvis en erbjuden och/eller erhållen tjänst (Larsson, 
1993). Man kan hävda att kvalitetsbegreppet, liksom utvärderingsbegreppet, är ett i grun-
den stridbart begrepp. Det betecknar en eftersträvansvärd prestation, har en intern kom-
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plexitet och är dynamiskt och öppet för förändring utifrån olika omständigheter. Att kvali-
tet är något eftersträvansvärt behöver knappast argumenteras för närmare. Begreppet till-
hör kategorin positivt laddade begrepp. Det är bland annat mot den bakgrunden man kan 
se det stora genomslag som kvalitetsbegreppet har fått inom offentlig verksamhet (Rom-
bach, 1990). Kvalitetsbegreppets interna komplexitet och dynamik kan belysas i förhållan-
de till utvärdering. Som påpekats tidigare ska två problem hanteras vid utvärdering: urvals-
frågan och värderingsfrågan. Nedan ska jag ge exempel på hur olika kvalitetskomponenter 
för att bedöma barnomsorgens kvalitet kan väljas ut och diskutera några problem i sam-
manhanget.  

Urvalsfrågan - vad ska utvärderas? 
Underlaget för följande diskussion om urval är en inventering som gjordes bland politiker, 
ledning, personal och föräldrar i de elva kommuner som deltog i ”Petrus-projektet” (Karls-
son, 1996a). Under ledning av lokala projektledare tillfrågades arbetsgrupper med repre-
sentanter för olika intressenter vilka kvalitetsaspekter man såg som viktiga att granska 
inom barnomsorgen. Resultatet gav en rad exempel på kvalitetskomponenter som projekt-
ledarna analyserade och fann att komponenterna i huvudsak kunde delas upp i tre grupper; 
dels sådana som gällde barnomsorgens förutsättningar (organisation, personal, ekonomi, 
mål etc), dels komponenter som handlade om hur den pedagogiska verksamheten genom-
fördes (planering, innehåll, arbetssätt, etc), samt slutligen komponenter som gällde konkre-
ta resultat i verksamhetens möte med föräldrarna (bemötande, väntetider, information, etc). 

Olsson (1995) har gjort en likartad studie av hur verksamhetsföreträdare på olika 
nivåer identifierar olika kvalitetskomponenter i barnomsorgen. Hon konstaterar följande 
när det gäller relationen kvalitet och begreppen struktur, process och resultat. 

När man tittar närmare på de tre aspekter som många av byråcheferna nämner och återgår 
till Socialstyrelsens modell för kvalitet uppdelad i struktur, process och resultat visar det 
sig att personalens kunskaper, ambitioner osv handlar om strukturen, innehållet i verk-
samheten handlar om processen och slutligen nöjda och trygga föräldrar om resultatet. (a 
a s 22) 

En slutsats som Olsson drar är att det på gruppnivå finns en mer eller mindre uttalad med-
vetenhet hos cheferna om struktur, process och resultat som olika delar av kvalitetsbegrep-
pet. Hur kan dessa tre begrepp uttryckas i kvalitetstermer?  

När det gäller frågan om struktur har det traditionella urvalet av vad som utvärde-
ras i barnomsorgen handlat om att jämföra olika organisatoriska förhållanden för verksam-
heten i kommunerna, ofta uttryckt i objektiva termer - antal platser, antal anställda per 
barn, storlek på barngrupper, lokalytor, osv. Sådan statistik finns sedan 1970-talet (Farago, 
1994). De faktorer som har utvärderats har med andra ord främst gällt ramar, regler, resur-
ser eller vad man med ett sammanfattande begrepp kan kalla strukturkvalitet.  

När det gäller utvärdering av processer är det vanligt att man inom barnomsor-
gen avser det pedagogiska arbetet. (Processer sker även på andra nivåer som exempelvis 
på strukturell eller organisatorisk nivå, vilket vi återkommer till). Identifiering av ”goda” 
pedagogiska processer kan sammanfattas under rubriken pedagogisk kvalitet vilket kan 
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avse att personalen har ett grundläggande positivt förhållningssätt till barn och föräldrar, att 
man har kompetens att avgöra utvecklingsbehov hos barn och barngrupp och att man kan 
relatera behoven till lämpliga pedagogiska insatser som stimulerar till utveckling.  

Frågan om hur resultat kan uttryckas i kvalitetstermer är komplicerad inom barn-
omsorgen. Komplexiteten kan belysas genom att peka på skillnaden mellan pedagogiska 
resultat och resultat av mer serviceinriktad karaktär. Inom barnomsorgen hävdas ofta att 
pedagogiska resultat för barnen måste ses nära kopplat till genomförandet av det pedago-
giska arbetet (processen). Det innebär att bedömningen av pedagogiska resultat bland an-
nat innefattar sådana frågor som personalens förhållningssätt till barnen och att såväl be-
skrivning som bedömning av resultat blir en del av utvärderingen av den pedagogiska kva-
liteten. Om man å andra sidan talar om resultat i termer av uppnådd service, är beskrivning 
och bedömning mer inriktad på vad föräldrarna får ut i mötet med barnomsorgen. Här 
anser jag att ett subjektivt kvalitetsbegrepp har kommit i förgrunden under senare år med 
frågor om ”kundens” eller ”brukarens” nöjdhet. Det resultat som uppmärksammas här kan 
kallas servicekvalitet och handlar om vad användare av barnomsorgen anser om väntetider, 
tillgänglighet, valfrihet, etc. Som framgår representerar servicekvaliteten endast en del av 
barnomsorgens totala resultatbild där även pedagogiska resultat är en central del. Under 
huvudrubriken resultat i följande analysmodeller är det utfall vad gäller servicekvalitet som 
exemplifieras. Pedagogiska resultat finns som en delaspekt inom pedagogisk kvalitet. 

En modell för analys av kvalitet 
Med hjälp av områdena strukturkvalitet, processkvalitet och resultatkvalitet kan en grund-
struktur för analysmodell av barnomsorgens kvalitet göras. Modellen kan fördjupas ytter-
ligare ett steg genom att inom vart och ett av dessa tre områden skilja mellan förhållanden 
som avser förutsättningar, genomförande och resultat/utfall. Eftersom begreppen för en 
sådan fördjupning ligger nära de begrepp som används i huvudstrukturen är det viktigt att 
uppmärksamma att analysmodellen dels består av en övergripande nivå som skiljer ut tre 
huvudområden för granskning av kvalitet, dels av en fördjupningsnivå som skiljer ut tre 
olika aspekter inom vart och ett av dessa tre huvudområden. Förhållandet mellan begrepp 
och analysnivåer visas i nedan. I tabellen har ett antal påståenden och frågor formulerats 
för att ge exempel på olika aspekter av kvalitet som fokuseras igenom modellen.  
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Tabell 1: Tre huvudområden för kvalitet med fördjupningsområden 

 
Områden: 
Fördjupning: 

Strukturkvalitet Pedagogisk kvalitet Servicekvalitet 

 
1. Förutsättningar – 
exempelvis: 

 
Att det finns en klar 
policy och ansvars-
fördelning i organi-
sationen. 

 
Att det finns pedago-
giska mål och planer, 
samt pedagogisk kom-
petent personal.  

 
Att barnomsorgen 
är fullt utbyggd och 
har en effektiv ad-
ministration att för-
dela platser.  

 
2. Genomförande –  
tänkbara frågor: 

 
Hur omsätts beslu-
tad policy? Hur ag-
erar ledningens på 
olika nivåer? 

 
Hur utförs det peda-
gogiska arbetet. Pro-
fessionella metoder, 
förhållningssätt?  

 
Hur genomförs ser-
vice till föräldrarna 

 
3. Resultat – exempel 
på utfall inom de olika 
kvalitetsområdena: 

 
Att verksamheten 
har blivit utformad 
enligt beslutad poli-
cy? 

 
Att barnet har fått stöd 
och stimulans i sin ut-
veckling? 

 
Att barnomsorgen 
har hög tillgänglig-
het och valfrihet? 
Att familjen har fått 
en plats inom skälig 
tid? 

Värderingsproblemet - hur bedöma kvalitet? 
Det som visas ovan är hur urvalsfrågan vid utvärdering av barnomsorg kan hanteras. Den 
andra huvudfrågan vid utvärdering gäller hur bedömningen kan ske. Här kan man skilja 
mellan objektiv, subjektiv och intersubjektiv kvalitetsbedömning, beroende på den metod 
eller teknik som används. När exempelvis mål och resultat uttrycks i jämförbara termer 
och mätningen mellan dessa kriterier i huvudsak görs till en teknisk fråga med standardise-
rade testinstrument och statistiska metoder kan man tala om objektiv kvalitetsbedömning. 
Exempel är utvärdering av barnomsorgens strukturkvalitet, dvs utbyggnaden av antal plat-
ser, barngruppernas storlek, antal utbildad personal, etc. (ESO, 1988). Inom andra verk-
samheter kan nämnas utvärdering av möbelkvalitet där en teknik (maskin) utsätter utvärde-
ringsobjekten för samma behandling och där resultatet redovisas i standardiserade former 
(möbelfakta). Objektiv kvalitet bygger således på användandet av en metod eller teknik 
som anses kunna mäta de aspekter som bedömaren accepterar som tecken på kvalitet.  

Subjektiv kvalitetsbedömning bygger på den enskildes egna normer eller prefe-
renser för vad som är kvalitet för honom/henne. Subjektiv kvalitetsbedömning blir speci-
ellt tydlig vid ett marknadsorienterat synsätt då det blir barnen och framförallt föräldrarna 
som ”kunder” som ska välja verksamhet och bedöma om de är nöjda. Valfrihet och möj-
ligheterna att byta verksamhet om man är missnöjd blir det konkreta utvärderingsinstru-
mentet för individen. I kommunerna har det varit vanligt under senare år att göra mätinrik-
tade utvärderingar av nöjdhet hos olika brukare. Dessa utvärderingar består ofta av enkät-
undersökningar och resultaten bygger på subjektiva bedömningar som aggregeras (sam-
manställs). (Svenska Kommunförbundet, 1997). 

En tredje form kan kallas intersubjektiv kvalitetsbedömning. Den bygger på krite-
rier som gruppen kommer överens om att tillämpa så lika som möjligt vid sina bedöm-
ningar. (Professionell grupp, expertgrupp, politisk gruppering, intressegrupp etc). Till 
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skillnad från en subjektiv bedömning blir utvärderingen en fråga för dialog mellan med-
lemmarna i bedömargruppen. Det kan exempelvis vara experter på området som har dis-
kuterat sig samman om gemensamma kriterier för bedömningen och som har övat sig att 
använda måttstocken så lika som möjligt (Jämför domargrupp vid t ex konståkning). Valet 
av bedömningskriterier kräver att medlemmarnas referensramar och krav görs uttalade och 
diskuteras. Gruppen beslutar sedan vad som ska prioriteras och hur bedömningen ska 
genomföras. Kärrby (1992) ger ett exempel på utvärdering där en bedömargrupp talar sig 
samman om kriterierna vid utvärdering av förskolan. Den enskilde bedömaren, observatö-
ren, försöker sedan att skaffa sig en ”totalbild” av verksamheten genom att bedöma den ur 
de olika aspekter man har enats om i bedömargruppen. 

Att utvärdera kvalitet i barnomsorg  
Sammanfattningsvis har jag presenterat tre områden för urval av vad som kan granskas 
och tre former av bedömning av detta urval vid utvärdering av barnomsorgens kvalitet. 

Urvalet av vad som ska utvärderas kan beskrivas i termer av: 

• Strukturkvalite  

• Pedagogisk kvalitet 

• Servicekvalitet  

Bedömningen kan göras med tre bedömningsmetoder: 

• Objektiv bedömningsmetod  

• Subjektiv bedömningsmetod  

• Intersubjektiv bedömningsmetod 

Dessa begrepp har ställts samman i tre tabeller som avser att visa vilka utvärderingsfrågor 
som kan formuleras beroende på vad som granskas och med vilken bedömningsmetod. 
Varje tabell representerar var sitt huvudområde för utvärdering. I den första kolumnen i 
varje tabell redovisas tre fördjupningsaspekter inom det kvalitetsområde som utvärderas. I 
de övriga kolumnerna redovisas tre perspektiv på metoder för bedömning och exempel på 
frågor som kan ställas kring varje delaspekt. 

En problematisering 
Innan vi ser närmare på utfallet i tabellerna vill jag peka på några kritiska frågor i sam-
manhanget. En sådan fråga gäller den uppdelning som görs vid modellkonstruktioner av 
detta slag. Uppdelningen ger intryck av att olika kvalitetsaspekter kan ses isolerade när det 
i verkligheten råder ett dynamiskt förhållande mellan dem. För att genomföra en analys 
kan dock strukturen vara funktionell som hjälp att utkristallisera olika aspekter i en kom-
plex bild av det som ska utvärderas.  

En annan kritisk fråga gäller värderingen av kvalitet med utgångspunkt i indel-
ningen objektiv, subjektiv och intersubjektiv bedömning. Inte heller gränserna mellan des-
sa perspektiv är självklara. Redan i valet av en objektiv modell ligger en värdering och 
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ställningstagande för vilka typer av resultat och mått som prioriteras. Valet av objektiv 
bedömningsmodell är m a o inget neutralt beslut.  

Gränsen mellan intersubjektiv och subjektiv bedömning kan också problematise-
ras. Å ena sidan kan en subjektiv upplevelse beskrivas som en helt individuell och privat 
upplevelse. Å andra sidan kan den subjektiva upplevelsen också ses i relation till indivi-
dens kulturella och sociala referensramar för vad som är rimligt att kräva och förvänta sig, 
t ex av skola, barnomsorg, äldreomsorg etc. Därmed blir den subjektiva bedömningen mer 
intersubjektiv än vad den kan förefalla vid en första anblick. Även här kan dock uppdel-
ningen vara fruktbar för att analysera olika infallsvinklar på bedömningsfrågan.  

Strukturkvalitet 
En god strukturkvalitet ställer krav på förutsättningar bland annat i form av en klar policy 
och ansvarsfördelning i organisationen. Genomförandet av strukturkvalitet handlar om hur 
beslutad policy genomförs och hur ledningen på olika nivåer i organisationen agerar. Re-
sultat på strukturell nivå handlar bland annat om att beslutad policy och beslut har genom-
förts enligt givna intentioner.  

Tabell 2: Bedömning av strukturkvalitet  

 
HUR: 

VAD: Strukturkvalitet 

Objektiv kvalitets-
bedömning 

Teknisk mätmeto-
der 

Intersubjektiv kvali-
tetsbedömning 

Bedömning genom 
dialog  

Subjektiv kvalitets-
bedömning 

Den enskildes upp-
levelse  

 
1. Strukturella förut-
sättningar 
Exempelvis en klar 
policy och ansvarsför-
delning i organisatio-
nen. 

 
Kontroll och be-
skrivning av policy-
dokument och av 
organisationen. 

 
Hur ser intresse-
grupper på kvaliteten 
i kommunens policy 
och förskolans orga-
nisation. 

 
Enskildas syn t.ex. på 
innehållet i kommu-
nens policy. 

 
2. Genomförande - 
hur omsätts beslut och 
policy? 
Hur omsätts beslutad 
policy? Hur agerar 
ledningens på olika 
nivåer? 

 
Förekomst av över-
klaganden, revi-
sonsanmärkningar, 
etc. 

 
Agerar ledningen på 
olika ansvarsnivåer 
enligt ansvar och 
uppgifter? 

 
Enskildas syn på mö-
tet med ledningsper-
sonal och regelsy-
stem. 

 
3. Resultat på struk-
turnivå 
Är verksamheten ut-
formad enligt beslutad 
policy? 

 
Beskrivning av för-
skolans organisa-
tion. Statistik över 
prestationer, antal 
barn, etc. 

 
Bedömning t ex av 
integrering av barn 
med särskilda behov, 
etc. 

 
Enskildas bedömning 
t. ex. av åldersinteg-
rerade eller ålders-
homogena grupper. 

Pedagogisk kvalitet 
En god pedagogisk kvalitet ställer krav på förutsättningar i form av pedagogiska mål och 
planer, kompetent personal, etc. Genomförande av den pedagogiska kvaliteten handlar om 
hur arbetet genomförs i undervisning och i det pedagogiska arbetet med barngruppen. Ex-
empelvis att arbetet sker med professionella metoder och ett genomtänkt förhållningssätt. 

 13



Karlsson                                                                                                            Från utvärdering till kvalitetssäkring.  

Pedagogisk kvalitativa resultat handlar om att barn och elever har stärkt och vidareutveck-
lat sin förmåga och kompetens inom de olika områden som verksamheterna arbetar med.  

Tabell 3: Bedömning av pedagogisk kvalitet 

 
HUR: 

VAD: Pedagogisk 
kvalitet 

Objektiv kvali-
tetsbedömning 

Teknisk mätmeto-
der 

Intersubjektiv kvali-
tetsbedömning 

Bedömning genom 
dialog  

Subjektiv kvali-
tetsbedömning 

Individens upple-
velse  

 
1. Pedagogiska förut-
sättningar 
Exempelvis att det 
finns pedagogiska mål 
och planer, samt pe-
dagogisk kompetent 
personal.  

 
Kontroll, beskriv-
ning av måldoku-
ment, arbetsplaner. 
Mått på antal per-
sonal med formell 
utbildning.  

 
Bedömning av mål 
och arbetsplaner 
samt av personal-
gruppens samlade 
kompetensområden. 

 
Enskildas syn på 
verksamhetens mål 
och den personal 
man möter i försko-
lan. 

 
2. Genomförande av 
pedagogiken 
Hur utförs det pedago-
giska arbetet. Profes-
sionella metoder, för-
hållningssätt?  

 
Mått på tidsanvän-
dning till pedago-
gisk planering, an-
tal och tid för peda-
gogiska aktiviteter. 

 
Bedömning av kvali-
teten i pedagogisk 
planering och av in-
nehållet i olika aktivi-
teter. 

 
Enskilda personers 
bedömning av peda-
gogisk planering och 
pedagogiskt inne-
håll. 

 
3. Pedagogiska resul-
tat 
Har barnet fått stöd 
och stimulans i sin 
utveckling? 

 
Test av barnets 
förmåga inom olika 
kompetensområden 

 
Bedömning av bar-
nets utveckling och 
förskolans insatser 
för stimulans. 

 
Enskildas uppfatt-
ning om förskolans 
betydelse för bar-
nets utveckling. 

Servicekvalitet 
En god sevicekvalitet förutsätter att det finns en tillräckligt utbyggd verksamhet och en 
effektiv administration för att fördela platser inom barnomsorgen, etc. Genomförande av 
service handlar om hur arbetet gentemot brukarna utformas i praktiken. Exempelvis att det 
ges god information, snabba och korrekta besked och ett trevligt bemötande. Serviceresul-
tat kan gälla att familjer har erhållit barnomsorgsplats inom skälig tid, att det finns en god 
tillgänglighet och valfrihet när det gäller barnomsorg och skola i kommunen, etc.  
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Tabell 4: Bedömning av servicekvalitet 

 
HUR: 

VAD: Servicekvalitet 

Objektiv kvalitets-
bedömning 

Teknisk mätmeto-
der 

Intersubjektiv kvali-
tetsbedömning 

Bedömning genom 
dialog  

Subjektiv kvali-
tetsbedömning 

Individens upple-
velse  

 
1. Serviceförutsättnin-
gar 
Exempelvis att barn-
omsorgen är fullt ut-
byggd med en effektiv 
administration att för-
dela platser.  

 
Mått på administra-
tionens utformning, 
omfattning, antal 
personer, vänteti-
der, etc. 

 
Bedömning; omfatt-
ning av barnomsor-
gen, hur administra-
tionen är dimensione-
rad och fungerar 

 
Enskildas syn på 
möjlighet att få plats, 
på service och be-
mötandet från admi-
nistrationen 

 
2. Genomförande av 
service 
Hur genomförs service 
till föräldrarna? 

 
Beskrivning av an-
tal informationsin-
satser, mått på vän-
tetider, klagomål, 
etc. 

 
Hur är tillgänglighet, 
informationsinsatser. 
Ges snabba, korrekta 
besked? Trevligt be-
mötande? 

 
Enskildas syn på 
bemötande, tillgäng-
lighet till information, 
bemötande, etc? 

 
3. Serviceresultat 
Har familjen fått en 
plats inom skälig tid? 
Finns hög tillgänglig-
het och valfrihet? 

 
Enkät om vänteti-
der, information och 
tillgänglighet, valfri-
het, etc.  

 
Bedömning av place-
ringen i förhållande 
till barnets behov. 

 
Enskildas bedöm-
ning av erhållen ser-
vice? Har föräldrars 
frågor besvarats? 

Att jämföra mellan olika kvalitetsområden 
De frågor som anges i i tabellerna är självfallet inte uttömmande utan endast exempel för 
att illustrera hur analysen kan utföras. Förhoppningen är att begreppen och strukturen kan 
ge utgångspunkt för reflektion och diskussion som kan utveckla olika aspekter på kvalitet i 
barnomsorgen och hur den kan bedömas. Uppställningarna och exemplen visar att det rör 
sig om ett stort antal områden och frågor som bör beaktas och analyseras i diskussionen 
om kvalitet i barnomsorg, skola och andra olika offentliga verksamheter.  

När det gäller utvärdering inom de olika kvalitetsområden som pekas på ovan 
finns exempel som forskning som granskar kvaliteten i den pedagogiska verksamheten 
(Ekholm & Hedin, 1993; Hägglund & Palmérus, 1987; Kärrby, 1997; Wächter & Åker-
lund, 1990). Ett angeläget område för forskning är också att undersöka hur barnomsorgens 
yttre och inre villkor kan relateras. En av de stora diskussionsfrågorna bland kommunerna 
i ”Petrus-projektet” (som handlade om utformningen av ett utvärderingsprogram för barn-
omsorgen) var om och hur förändringar av strukturkvaliteten påverkade den pedagogiska 
kvaliteten. Eller uttryckt med andra ord, hur politiska beslut om mindre personalgrupper 
och större barngrupper påverkade möjligheterna att utföra ett fullgott pedagogiskt arbete i 
förskolan. De pilotstudier som gjordes i ”Petrus-projektet” för att belysa den frågeställ-
ningen visade att personalen upplevde att möjligheterna till pedagogisk ledning hade 
minskat, att samma mål skulle uppfyllas men med minskade resurser, att planeringstid i 
arbetslaget minskat, att innehåll och arbetsätt i barngruppen blivit mer strukturerat och mer 
vuxenstyrt, att tiden för föräldrakontakter minskat. Studien visade således att minskade 
resurser har effekter på det pedagogiska arbetet. Det som måste diskuteras och bedömas 
mer ingående är hur negativa dessa effekter kan värderas. 
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När det gäller sambanden mellan personalresurser (personaltäthet och utbildning) 
och pedagogiska resultat i barngruppen har Pramling (1993) i en forskningsöversikt funnit 
att internationella studier av daghemsvistelse visar att antalet barn per vuxen och persona-
lens utbildning är faktorer som påverkar dynamiken i barngrupperna och barns utveckling. 
Studien visar på ett samband mellan olika sidor av den strukturella kvaliteten i form av 
organisatoriska förutsättningar och påverkan på det pedagogiska resultatet i förskolan. 
Frågan kan också vidgas till att gälla eventuella samband mellan strukturella faktorer eller 
yttre villkor i bostadsområdet och verksamhetens inre kvalitet. Olsson (1995, s 7f) konsta-
terar i en genomgång av forskning på området att sambanden mellan strukturkvalitet i 
denna vidare bemärkelse och pedagogisk kvalitet är relativt lite undersökta. Studier som 
gjorts tyder på att försämrade resurser främst verkar påverka den pedagogiska kvaliteten 
negativt i bostadsområden med sociala problem, medan daghem i medelklassområden 
verkade mindre påverkade av minskade personalgrupper.  

Det man kan konstatera från forskning som har undersök samband mellan struk-
turell kvalitet och pedagogisk kvalitet är att det främst verkar vara redan utsatta och miss-
gynnade grupper som drabbas negativt av försämringar av barnomsorgens strukturkvalitet 
medan barn från resursstarka hem inte verkar vara lika påverkade (Andersson, 1990; Pers-
son, 1991; Svenning & Svenning, 1979). Resultaten visar på vikten av att uppmärksamma 
sociala rättvisefrågor vid utvärdering av kvalitet. Exemplen belyser också att det finns be-
hov av utvärdering som sätter in verksamheten i ett vidare samhällsperspektiv och grans-
kar hur strukturella förändringar påverkar den inre kvaliteten. 

3. Utveckling av en dialoginriktad utvärderingsmodell 

Av de tre principer för bedömning som redovisas ovan i form av objektiv, subjektiv och 
intersubjektiv bedömning finns det relativt gott om exempel på utvärdering som använder 
objektiva metoder, t ex i form av statistiska och ekonomiska jämförelser, test, etc. Även 
utvärdering som använder subjektiva metoder är relativt vanliga, t ex i form av nöjdhets-
undersökningar hos brukarna. Däremot är den intersubjektiva och interaktiva utvärde-
ringsmodelen inte lika beprövad. I det fortsatta utvärderingsarbetet i barnomsorgen och 
skolan är det därför angeläget att uppmärksamma och utveckla former för intersubjektiv, 
dialoginriktad utvärdering.  

Argumentet är att modellen ger möjligheter att möta de olika krav som ställs på 
offentlig verksamhet idag från olika intressegrupper. För att göra det möjligt att möta dessa 
många gånger motstridiga krav, krävs ett levande offentligt samtal med olika berörda och 
intresserade (Rothstein, 1995). En utveckling av den dialoginriktade utvärderingen är ock-
så viktigt som alternativ till en ensidig inriktning på kvalitetssäkring som begränsas till en 
managementorienterad diskurs. Utvärdering av samhällelig verksamhet har direkt anknyt-
ning till politikens centrum. Genom kritiska frågor om social rättvisa och vem utvärdering-
en är till för, anknyter den dialoginriktade utvärderingen till en värdemässig diskurs (ett 
sätt att tala om värdeproblemen) som handlar om hur politiken kan legitimeras och där 
moral, etik och värdefrågor ställs i centrum (Karlsson, 1996b). 
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En utgångspunkt för dialogmodellen är att det finns konflikter mellan olika in-
tressenter i utvärderingen och att det finns en strävan att hantera dessa konflikter på ett 
demokratiskt sätt. Det innebär att finna avvägningar och kompromisser som kan accepte-
ras av berörda parter och som inte är orättfärdiga mot missgynnade grupper och individer. 
Utvärderarens uppgift i denna dialog är både att vara en aktiv lyssnare och någon som kan 
synliggöra och problematisera olika aspekter på det som utvärderas. Därmed kan förhopp-
ningsvis en mer nyanserad bild av verksamheten skapas hos de berörda parterna, samtidigt 
som man också kan göras medveten om sidor av verksamheten som måste förbättras och 
utvecklas. Utvärdering enligt dialogmodellen är således inget harmoniskt samtal utan en 
kritisk dialog och granskning där man är beredd att erkänna och att ta itu med eventuella 
missförhållanden på ett konstruktivt sätt (Karlsson, 1996c).  

Ökat deltagande och dialog med intressenterna kan också ge en förbättrad rap-
portering och användning av utvärderingsresultaten. Skäl som dessutom kan framhållas är 
att öka inflytandet för flera grupper (en maktaspekt) och att öka kriteriernas relevans och 
förankring i olika intressegrupper (en rättviseaspekt). Ytterligare argument till varför en 
sådan utveckling är viktig är att utvärdering av komplexa och värdeladdade verksamheter 
som barnomsorg och skola inte kan reduceras till några tekniska metodproblem.  

Samtidigt är dialogmodellen också problematisk. En central fråga är exempelvis 
vilka grupper som har makt och resurser att göra sin röst hörd. Modellen ger dock möjlig-
heter till möte mellan olika parter och att identifiera konflikter och motsättningar som kan 
finnas och att få till stånd ett samtal mellan intressenterna. När konflikterna ökar kring hur 
offentliga mål ska utformas och prioriteras, blir det viktigt att diskutera alla barns rätt till 
social och personlig utveckling och trygghet och hur rättvisa och trygghet ska garanteras 
alla barn. Speciellt viktig blir diskussionen om vilka mål som ska prägla offentlig fostran 
och undervisning i barnomsorg och skola och mot vilka kriterier sådana mål skall utvärde-
ras. En slutsats är att en aktiv och öppen dialog kring utvärderingens värdebas i offentlig 
verksamhet blir ett viktigt kriterium på bra utvärdering under kommande år. En ytterligare 
slutsats är att det finns behov av utvärdering som kombinerar objektiva, subjektiva och 
intersubjektiva perspektiv. Hur en sådan ”mixad” modell kan utformas är en angelägen 
fråga att utveckla i utvärdering av framtidens barnomsorg. 
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