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FÖRORD 

Ove Karlsson, Mälardalens högskola och Christian Kullberg, Högskolan i Öre-
bro har på uppdrag av styrgruppen för Triaden författat föreliggande rapport. 
Ove Karlsson och Christian Kullberg har uppdragits att tillsammans med ut-
värderarna Marie Pettersson, Nils-Erik Larsson i Triaden dels göra en gransk-
ning av projektet, som redovisas i utvärderingsdelen dels välja ut några utvär-
deringar och kritiskt granska dessa. Christian Kullberg har i detta avseende 
även haft rollen som utvärderare. Syftet har varit att bidra till att synliggöra 
problem vid utvärdering som behöver diskuteras vidare.  

Ove Karlsson och Christian Cullberg har också ur forskarens perspektiv 
genomfört en metautvärdering. Metautvärderingen kan enligt styrgruppens 
uppfattning tjäna som underlag för fortsatt diskussion om utvärderingar inom 
individ- och familj samt äldre- och handikappomsorg. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Initiativet till Triaden-projektet kan ses mot bakgrund av en ökad efterfrågan 
på utvärdering inom offentlig verksamhet under 1990-talet. I det samman-
hanget har behovet av att utveckla metoder och att dela erfarenheter med 
andra kommuner vuxit allt starkare. Genom Triaden såg de tre kommunerna 
Eskilstuna, Västerås och Örebro en möjlighet att tillsammans utveckla ökad 
utvärderingskompetens och erfarenhet. 

1.2 Syfte  

Syftet med Triaden-projektet anges i den ursprungliga ansökan till Socialsty-
relsen (Dahllöf, Forsberg & Svensson, 1994). I detta dokument sägs att Triaden 
ska utgöra ett ”utvärderingsforum” för ”utvärdering och kvalitetsutveckling 
av sociala tjänster inom äldre- och handikappomsorg och individ- och familje-
omsorg”. Utöver detta sägs också att Triaden skall:  

− Utgöra ett regionalt centrum för utveckling och genomförande av utvär-
dering.  

− Utveckla metoder för egenvärdering av arbete. 

− Utveckla metoder för utvärdering av verksamhetskvalitet ur ett brukar-
perspektiv.  

Utvärderingsforums ”uppgift” anges i det nämnda dokumentet vara följande:  

• Genomföra jämförande studier i de tre kommunerna.  

• Utveckla modeller för målstyrning och måluppfyllelse. 

• Samla erfarenheter och erbjuda kunskap och kompetens för regionens 
kommuner kring utvärdering. 

• Vara inspiratör och samtalspartner till kommunerna vid utveckling av ut-
värdering. 

• Svara för utbildning i egenutvärdering och kring utvärdering.  

• På uppdrag genomföra utvärdering- och kvalitetsmätning.  

1.3 Rapportens innehåll och disposition 

Rapporten är disponerad i följande tre delar.  

I DEL 1 ”Triaden-projektet”, klargörs i Kapitel 1 projektets bakgrund, syfte och 
organisation. I Kapitel 2 beskrivs hur projektet har genomförts och i Kapitel 3 
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redovisas vad som kan ses som resultat i form av genomförda utvecklings- och 
utvärderingsprojekt. Även resultat i form av seminarier och erfarenhetsutbyten 
redovisas i detta kapitel. Här beskrivs också pågående utvärderingsprojekt 
samt aktiviteter som samarbetet genererat i form av handledning, utbildning 
och etablering av kontaktnät. 

I DEL 2 ”Utvärderingen av Triaden” görs en kritisk granskning av projektet. I 
Kapitel 4 granskas ett urval av de utvärderingar som genomförts. I Kapitel 5 
redovisas vad olika verksamhetsföreträdare anser om de olika utvärderingarna 
i Triaden. I Kapitel 6 görs en granskning av styrning och ledning av Triaden-
projektet. Slutligen I kapitel 7 görs en sammanfattande analys av Triaden-
projektets genomförande och resultat på den operativa nivån och på styr-
ningsnivån.  

I DEL 3 ”Metautvärdering: En avslutande diskussion” vidgas perspektivet i utvär-
deringen. I Kapitel 8 fördjupas analysen kring utvärderingens ”natur”. Syftet 
är att utifrån utvärderingsteori ‘perspektivera’ och ‘problematisera’ de resultat 
som Triaden uppnått. Analysen innefattar en ‘metautvärdering’ av Triaden i 
relation till akademisk forskning kontra den politisk administrativa världens 
krav och förväntningar på utvärdering. Problem i Triadens genomförande dis-
kuteras mot denna bakgrund. 
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2 GENOMFÖRANDE 

Triaden startade under hösten 1994 och avslutas i december 1997. Rapporte-
ring sker under första kvartalet 1998. Triadens genomförande har organiserats 
genom en styrgrupp med representanter från de tre samverkande kommuner-
na. För det praktiska projektarbetet har tre utvärderare funnits anställda på 
deltid i respektive kommun. En vetenskaplig handledare från Centrum för 
välfärdsforskning knöts från augusti 1996 till projektet. Utförda insatser inom 
Triadens ram har riktats till följande nivåer och användare: ledningsnivå (poli-
tiker i nämnder men även i viss omfattning Triadens styrgrupp), utförar- eller 
verksamhetsnivå (områdeschefer, enhetschefer och utförare inom kommunal 
social verksamhet) samt ‘utvärderarsamhället’ (utvärderare i Triaden samt 
övriga utvärderings- och forskarsamhället).  

Två skilda typer av insatser har genomförts. Dels har ett antal utvärde-
ringar utförts, dels har seminarier i olika former hållits.  

2.1 Utvärderingar 

De genomförda utvärderingarna, xx till antalet, har syftat till att utgöra fallstu-
dier eller exempel på de typer av utvärdering som specificeras i Triadens syfte 
- ”utvärdering och egenutvärdering, jämförande (utvärderings)studier samt 
utvärderingar ur ett medborgar eller brukarperspektiv”. Fallstudierna har i 
många fall motiverats av ett uttalat behov av att de aktuella verksamheterna 
utvärderas, men de har även syftat till att belysa generella teoretiska problem 
och möjligheter med de specifika ansatserna för utvärdering som valts. 

2.2 Seminarieverksamhet 

Seminarieverksamheten har bedrivits med skilda fokus och riktat sig till fyra 
skilda målgrupper. För det första har seminarier hållits med Triadens styr-
grupp. För det andra har de kontinuerliga träffar som utvärderargruppen 
inom Triaden hållit inneburit att teoretiska och praktiska frågor kring utvärde-
ring diskuterats och övervägts. För det tredje har de verksamma inom Triaden 
deltagit i forskningskonferenser och annat forskarutbyte. För det fjärde, slutli-
gen, har ett stort antal sammanträffanden och seminarier med politiker, områ-
deschefer, enhetschefer och utförare inom den kommunala organisationen 
genomförts.  

2.2.1 Interna seminarier och konferenser 

Avsikten med de interna seminarierna har varit att planera arbetet inom Tria-
den och att utnyttja varandras kompetens avseende enskilda utvärderings-
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uppdrag. Såväl mer generella frågor kring egenutvärdering och utvärdering 
har diskuterats. Inledningsvis hölls seminarier en heldag varannan vecka, om-
växlande i Eskilstuna, Västerås och Örebro. Vid ett tillfälle har utvärderarna 
även hållit en intern tvådagarskonferens. Från och med hösten 1996 ägde se-
minarierna som regel rum en gång i månaden.  

Deltagare i seminarierna har varit utvärderare från de olika kommuner 
som är verksamma i Triaden. Bo Ek (Örebro kommun), Christian Kullberg 
(Örebro kommun), Nils-Erik Larson (Eskilstuna kommun), Marie Pettersson 
(Västerås kommun), Per Sandén (Västerås stad). Dessutom har Ove Karlsson 
(vetenskaplig handledare) från Centrum för välfärdsforskning i Eskilstuna del-
tagit i seminarierna.  

Seminarier med styrgruppen och utvärderargruppen har genomförts ett 
par gånger per termin under projekttiden. 

2.2.2 Externa seminarier och konferenser 

Samtliga utvärderar har varit medlemmar i den så kallade ”Utvärderingsring-
en”, (UVIAB), en intresseorganisation för verksamma inom utvärderings- och 
kvalitetsområdet inom främst den kommunala sektorn. Alla utvärderare har 
också deltagit i de årliga symposier kring utvärdering inom kommunala verk-
samheter som sammanslutningen anordnar.  

Christian Kullberg och utvärderargruppens vetenskapliga handledare 
Ove Karlsson deltog i den internationella utvärderingskonferensen kring ut-
värdering och socialt arbete: ”Evaluation as a Tool in the Development of Soci-
al Work Discourse” som hölls 24-26 april 1997 vid Lejondals slott utanför 
Stockholm.  

Nils-Erik Larson har deltagit i en endags-kurs om enkätkonstruktion som 
anordnats av utvärderingsringen. Som ett led i förstudien av demensvården 
deltog Nils-Erik Larson i konferens om demensvård som anordnades av Ble-
kinge FoU-enhet i Ronneby under två dagar hösten 1997. 

Marie Pettersson och Nils-Erik Larson har även deltagit i en studiedag i 
Stockholm om utvärdering av familjerådgivningsverksamhet under hösten 
1996 som ett led i pågående utvärderingar av familjerådgivningsbyråerna i 
Eskilstuna och Västerås. Detta deltagande skedde tillsammans med personal 
från berörda familjerådgivningsbyråer.  

Nils-Erik Larson, genomförde ett studiebesök i Wandsworth kommun, 
England 3/6 - 7/6 1996. Studiebesöket skedde i Utvärderingsringens regi. 
Wandsworth är en av Londons cirka 20 kommuner. Kommunen har cirka 
260.00 invånare. Vid studiebesöket gav varje förvaltningschef i kommunen en 
ingående presentation av hur deras respektive förvaltning arbetade med kvali-
tetsfrågorna. En omfattande dokumentation lämnades. Deltagarna fick även 
tillfälle att besöka olika verksamheter utifrån eget val. Besök gjordes därför av 
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Triadens utvärderare på ett socialkontor, en fritidsgård, ett bibliotek, kultur- 
och fritidsverksamheter i Battersea Park, en dagcentral för psykiskt handikap-
pade och ett servicehus för äldre med dagcentral för dementa. Efter studiebe-
söket sammanställdes erfarenheter och material på olika sätt för presentationer, 
föredrag, seminarier m. m. 

2.3 Litteraturstudier och handledning 

Under det projektets första år ägnade utvärderarna sig åt att införskaffa och 
läsa litteratur inom ämnesområdet utvärdering. Denna litteratur diskuterades 
vid utvärderarnas interna seminarier. Under den inledande projekttiden upp-
rättande utvärderarna även förteckningar på sådan litteratur som betraktades 
som värdefull inom utvärderingsområdet. Avsikten med detta arbete var att 
leva upp till Triadens syfte att samla kunskap och utvärdering, egenutvärde-
ring och kvalitetsarbete. På motsvarande sätt dokumenterades olika utvärde-
ringsmodeller och arbetet inleddes med en begreppskatalog inom utvärde-
ringsområdet. Detta arbete har påbörjats men inte fullföljts då styrgruppen 
anvisat andra arbetsuppgifter för utvärderarna. 

Från höstterminen 1996 knöts Ove Karlsson vid Centrum för välfärds-
forskning, Mälardalens högskola till Triaden som vetenskaplig handledare. 
Handledarskapet har därefter fortsätt i denna funktion under hela 1997. Att 
valet föll på Ove Karlsson var en direkt följd av den goda kontakt som utvär-
derarna tidigare fått med Centrum för välfärdsforskning. Handledningen har 
till största delen skett vid utvärderarnas seminarier men även i viss mån vid 
styrgruppens sammanträden. Den har även skett genom individuella sam-
manträffanden och telefonsamtal.  
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3 RESULTAT  

Triaden-projektets resultat kan beskrivas under huvudrubriker kopplat till 
genomförandet. Den ena är genomförande av utvecklings- och utvärderings-
projekt och den andra är kunskapsspridning. I detta avsnitt sammanfattas re-
sultat inom Triaden under dessa huvudrubriker. Dessutom redovisas arbetslä-
get inom två pågående utvärderingsprojekt där möjligheter finns för ett fortsatt 
samarbete mellan kommunerna i Triaden. 

3.1 Utvecklings- och utvärderingsprojekt 

I föreliggande avsnitt presenteras de utvecklings- och utvärderingsprojekt som 
genomförts inom Triaden. Redovisning av projekten har strukturerats utifrån 
följande frågor.  

1. Vad har utvärderats?  

2. Syfte och beställare. (Varför sker utvärdering och för vem?) 

3. Metod. (Hur, när och av vem gjordes utvärderingen? ) 

4. Resultat. (Vilka är utvärderingens viktigaste resultat? ) 

5. Övrigt. Under denna rubrik presenteras även viss annan information, 
som till exempel vad som i den aktuella verksamheten skett efter att 
utvärderingen slutförts.  

3.1.1 Utvärdering av familjerådgivning i Eskilstuna, m.fl. kommuner 

1. Vad har utvärderats? 
Familjerådgivningen drivs fr. o m 1995 av Vårdförbundet Sörmland och omfat-
tar Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm, Flen och Vingåker kommuner. Kungs-
örs kommun köper tjänster via ett separat avtal. 

Familjerådgivningen i Eskilstuna, Katrineholm och Strängnäs Flen, Ving-
åker och Kungsör bedriver verksamhet som har till uppgift är att relationsbe-
handling, förmedla kunskap samt att ge information om samlevnad. Det är en 
psykosocial verksamhet som bygger på frivillighet och omfattas av sträng sek-
retess. Familjerådgivningen ska bidra till konstruktiva lösningar av problem 
och konflikter främst i parrelationer och förhindra destruktiva separationer. 
Familjerådgivningen ska även stödja gemensamt föräldraansvar och därmed 
bidra till att ge barn en trygg uppväxtmiljö.  
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2. Syfte och beställare 
Beslutet om utvärderingen föregicks av ett resonemang bland politikerna i Es-
kilstuna kommun om vårdförbundet i Sörmland var mest lämplig att överta 
driftansvaret för familjerådgivningen från landstinget. Det fanns även andra 
tänkbara sätt att bedriva familjerådgivning. Kommunfullmäktige beslöt därför 
att utvärdera familjerådgivningsverksamheten och med utvärderingen som 
underlag ta ställning till framtida driftsform för familjerådgivningen. Kom-
munfullmäktige beslöt 941215 att uppdra åt kommunstyrelsen att utvärdera 
familjerådgivningen. 

3. Metod 
Utformningen av utvärderingen syftade till att pröva egenutvärdering. En en-
kätundersökning utarbetades tillsammans med personalen. Personalen har 
därefter svarat för genomförandet. Ett statistikprogram anskaffades till familje-
rådgivningen för uppläggning och bearbetning av enkäten som utgjorde en del 
av lärprocessen. Metodfrågor i samband med enkätundersökningar har disku-
terats.  

Sedan diskussioner förts med vårdförbundet och familjerådgivarna om 
hur verksamheten skulle utvärderas, presenterades en plan för utvärderingen 
samt det aktuella undersökningsinstrumentet (enkäten) för kommunstyrelsen. 
Denna planering godkändes av kommunstyrelsen och omfattade följande 
punkter:  

Statistik och enkät - Familjerådgivningsbyrån dokumenterar fortlöpande 
sin verksamhet. Dessa uppgifter har använts i utvärderingen. Besökarnas upp-
fattningar om familjerådgivningen kommer att inhämtas genom en enkät. En-
käter skall ställas efter första besöket, sista besöket och efter ett antal månader 
efter sista besöket. Familjerådgivarna har bedömt att det stör relationen till 
brukaren om en enkät överlämnas redan vid första besöket. En uppföljnings-
enkät medför sannolikt ett mycket stort svarsbortfall. Därför valdes att endast 
genomföra en enkätundersökning efter sista besöket hos familjerådgivarna. 
Enkäten planeras att användas fortlöpande för familjerådgivningens egen ut-
värdering av verksamheten.  

Kommunfullmäktige har även gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta 
ställning till driftsform för familjerådgivningen med utvärderingen som under-
lag. Därför föreslås utvärderingen även innehålla en beskrivning av vad det 
innebär att vårdförbundet i Sörmland är huvudman för familjerådgivningen. 
Denna beskrivning görs av vårdförbundet och kommer att ingå i utvärdering-
en. I övrigt kommer utvärderingen att kompletteras med uppgifter av familje-
rådgivarna som visar hur verksamheten är utformad. Utvärderingen utfördes 
av Nils-Erik Larson, utvärderare i Triaden.  
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4. Resultat 
Utvärderingen visar att familjerådgivningsverksamheten mycket väl motsva-
rar de krav som statsmakterna formulerat. Vårdförbundet i Sörmland driver 
familjerådgivningen på ett ändamålsenligt sätt som gagnar verksamheten. An-
talet familjerådgivare i förhållande till befolkningsunderlaget är oförändrat 
jämfört med den nivå som rådde då landstinget var huvudman. För närvaran-
de finns en familjerådgivare för cirka 55.000 invånare. Genomsnittet för riket är 
en familjerådgivare för cirka 45.000 invånare. Familjerådgivarnas yrkesföre-
ning rekommenderar en familjerådgivare för 25 000 invånare. Under 1996 ut-
nyttjades inte hela statsbidraget för familjerådgivning för sitt ändamål.  

Personalen har lång yrkeserfarenhet och god formell kompetens. Denna 
har hittills fått en betryggande fortbildning och avser att genom vidareutbild-
ning höja kompetensen. Lokalerna är ändamålsenligt utformande. Tillgänglig-
heten för allmänheten är hög. Under kontorstid går det som regel alltid att få 
prata på telefon med personal och med kort väntetid göra ett besök. En till-
fredsställande information finns för verksamheten. Avgifterna är skäliga och 
möjlighet till avgiftsbefrielse finns i vissa fall. 

Sekretessen fungerar väl. Allmänheten kan tryggt vända sig till familje-
rådgivningen och veta de garanteras full sekretess. Även möjlighet till anonym 
rådgivning ges. De metoder som familjerådgivningen använder i relationsbe-
handlingen överensstämmer med vad som formulerats på central nivå. Famil-
jerådgivningen är inte bara inriktad på relationsbehandling. Även utåtriktade 
arbete får stort utrymme.  

En enkät har genomförts men resultatet är inte representativt på grund 
av ett stort bortfall. De personer som svarat på enkäten är dock mycket nöjda 
med familjerådgivningen. Familjerådgivning till invandrare/flyktingar är en 
verksamhet som är under utveckling.  

5. Övrigt 
Utvärderingen behandlades i kommunfullmäktige 970529 och godkändes. 
Kommunfullmäktige framhöll i protokollet att familjerådgivningen fortsätt-
ningsvis ska drivas vårdförbundet i Sörmland eftersom utvärderingen visade 
att den bedrivits på ett ändamålsenligt sätt som gynnat verksamheten i kom-
munförbundets regi. Under beredningen av utvärderingen i kommunstyrel-
sens arbetsutskott framförde ett par politiker att de varit oroliga för familjeråd-
givningens kvalitet i och med det förändrade huvudmannaskapet men att det 
var glädjande att utvärderingen konstaterat kvaliteten bibehållits. 
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3.1.2 Utvärdering av uppsökande och aktiverande verksamheter bland 
psykiskt handikappade i Eskilstuna kommun  

1. Vad har utvärderats? 
Verksamheten vid stiftelsen RIFS är en verksamhet som erbjuder boendestöd 
och sysselsättning för psykiskt handikappade. RIFS driver ett projekt med 
uppsökande, kamratstödjande och aktiverande verksamhet i Eskilstuna kom-
mun sedan februari 1994. 

RIFS är en stiftelse på riksnivå för att erbjuda boendestöd och sysselsätt-
ning för psykiskt handikappade i landets kommuner och består av företrädare 
för föreningarna IFSAP och RSMH. RSMH (Riksförbundet för Social och Men-
tal Hälsa) är en intresseorganisation för patienter i psykiatrisk vård och för 
andra som arbetar för en reformerad psykiatri. RSMH arbetar för en förändrad 
syn på människor med psykiska problem. IFSAP (Intresse Föreningen för 
Schizofreni och Andra Psykotiska tillstånd) är en handikappförening som arbe-
tar för att förbättra villkoren för psykiskt handikappade och deras anhöriga.  

2. Syfte och beställare 
Syftet med utvärderingen var att beskriva RIFS-projektet, och klarlägga om 
verksamheten arbetar mot projektets egna mål och mot kommunens mål vad 
avser psykiskt handikappade. Kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun var 
beställare av utvärderingen. Kommunen önskade ett underlag för att ta ställ-
ning till projektets framtid.  

3. Metod 
Utvärderingen genomfördes genom att beskriva projektets mål, projektets kon-
takter med samhällets verksamheter, målgruppens egenskaper genom bland 
annat statistik, enkäter, dagboksanteckningar, intervjuer samt externa omdö-
men om RIFS från olika befattningshavare i kommun och landsting såsom av-
delningsföreståndare m.fl. Mycket tid lades ned på diskussioner mellan utvär-
derare och personal om hur verksamheten skulle beskrivas och utvärderas. Det 
har varit viktigt för att fånga in den föreningsdrivna verksamheten som drivs 
av före detta brukare. 
Utvärderingen utfördes av Nils-Erik Larson, utvärderare i Triaden, som hu-
vudansvarig. Konsulent Eva Nordborg, kommunledningsförvaltningens ut-
redningsavdelning, genomförde intervjuerna. Personalen på RIFS arbetade 
med att sprida och samla in enkäter. Personalen intervjuades av utvärderaren 
för att samla in fakta om verksamheten. En anställd skrev dagboksanteckning-
ar för en arbetsvecka vilka också infogades i utvärderingen. Ledningsgruppen 
för RIFS lämnat synpunkter på utvärderingens genomförande.  
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4. Resultat 
Projektets mål är att nå ensamma individer och med kamratstöd hjälpa dessa 
till social gemenskap, arbetsliv och utbildning. Verksamheten styrs av en lokal 
ledningsgrupp, och arbetet utförs av tre personal. Verksamheten har en egen 
lokal.  

RIFS verksamheter är av följande slag - telefonverksamhet, hembesök, 
viss verksamhet i RIFS lokal och gruppaktiviteter. Personalen arbetar med in-
formation och har kontakter med bland annat kommun, landsting. Ett omfat-
tande samarbete finns med en annan föreningsdriven verksamhet för psykiskt 
handikappade. Verksamheten har byggts upp under 1994 och etablerats under 
1995. Det bedöms krävas ett och ett halvt år till två år för att komma igång med 
en liknande verksamhet. Därför har RIFS lyckats med att etablera sin verksam-
het inom en rimlig tid. RIFS har haft kontakt med cirka 80 personer bosatta i 
samtliga kommundelar, men brukarna kommer främst från kommundelarna 
Nyfors-Fristaden, Väster och Torshälla. Den enkät som skickats ut till alla som 
har haft kontakt med RIFS visar att verksamheten främst arbetar med en grupp 
på cirka 30 personer. En tät kontakt förekommer med 20 personer.  

Brukarna uppfattar RIFS verksamhet som kontaktskapande och aktive-
rande. Vid genomgång av RIFS-projektet har utvärderaren funnit att persona-
len arbetar mot de mål som formulerats för projektet. Personalen arbetar med 
stöd, vägledning och handledning utan direkta behandlingsinslag enligt RIFS 
målsättning. Personalen lägger vikt vid att ställa upp för isolerade personer. 
Såväl den aktiverande som den uppsökande verksamheten fungerar bra. Kam-
ratstödet som det är formulerat av RIFS är ett värdefullt komplement till de 
verksamheter som bedrivs av kommun och landsting.  

Utvärderingen visar att RIFS har lagt ned ett omfattande arbete för att bli 
känd hos olika verksamheter. I flera fall finns ett etablerat samarbete i person-
ärenden med kommun och landsting. Det är viktigt att RIFS avgränsar och 
bearbetar vad det innebär att arbeta med kamratstöd.  

Befattningshavare i kommun och landsting har lämnat positiva omdö-
men, men även varit ifrågasättande på vissa punkter bl.a. vad avser själva 
verksamheten och i viss utsträckning personalens kompetens. 

5. Övrigt 
Med anledning av utvärderingens resultat beslöt kommunstyrelsen i Eskilstu-
na 960326 att årligen anslå pengar till RIFS uppsökande verksamhet så att den-
na kan bedrivas fortsättningsvis. I anlagsbegäran framhöll att utvärderingen 
har visat att verksamheten är av stort värde för de personer som fått kontakt 
med den, och att den utgör ett bra komplement till den offentliga sektorns 
verksamhet. Av särskilt värde är de möjlighet till kontakt och aktivitet som 
erbjuds utöver kontorstid. 
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3.1.3 Utvärdering av boendestöd för psykiskt handikappade i Torshälla 
stads kommundel i Eskilstuna kommun 

1. Vad har utvärderats? 
Boendestödsgruppen är en uppsökande verksamhet för psykiskt handikappa-
de personer i kommundelen Torshälla, i Eskilstuna kommun. Verksamheten 
ger stöd inom ramen för ett så kallat miljöterapeutiskt arbete. Gruppen sam-
verkar med kommundelens socialsekreterare och hemtjänst, landstingets psy-
kiatriska verksamheter samt med kommunala verksamheter för psykiskt han-
dikappade. Boendestödsgruppen tillhör organisatoriskt individ- och familje-
omsorgen i kommundelen Torshälla stad. Chefen för individ- och familjeom-
sorgen är projektledare. Projektets personalbemanning är 1,0 tjänst sjukskö-
terska och 1,0 tjänst vårdbiträde. Med anledning av kommunens ökade ansvar 
för psykiskt handikappade tillsattes 1993 en psykiatriberedning av kommun-
fullmäktige. Psykiatriberedningens uppgift var bl. a att ”fördjupat diskutera de 
psykiskt stördas behov och föreslå lämpliga åtgärder”. Kommunstyrelsen av-
satte projektmedel för att stimulera ett utvecklingsarbete i kommundelarna för 
psykiskt handikappade. Projektet för boendestöd är således delvis finansierat 
av statliga medel, vilka ska användas för utreda arbetsformer för att förbättra 
livsvillkoren för personer med psykiska handikapp. 

2. Syfte och beställare 
KDN i Torshälla erhöll 450.000 kronor av kommunstyrelsen till ett projekt för 
boendestöd för att öka kunskapen om de psykiskt handikappades villkor och 
förbereda för en lokal verksamhet. KDN svarade därvid för lön till 1,0 tjänst 
vårdbiträde samt för projektledning, administrativa kostnader m. m. Projektti-
den avsågs vara perioden 950502 -961031. 

Kommundelsförvaltningen i Torshälla gav Triaden i uppdrag att utföra 
denna utvärdering för att kommundelsnämnden skulle få ett underlag att fatta 
beslut om projektets framtid. Utvärderingen beställdes av Torshälla stads 
kommundelsnämnd i Eskilstuna kommun. 

3. Metod 
I utvärderingen beskrivs boendestödsgruppens mål och verksamhet vidare 
utvärderas om bedriven verksamhet utförts enligt målen. Uppgifter om verk-
samheten har insamlats genom intervjuer med berörd personal samt genom en 
enkät med vissa personer i målgruppen. Utvärderingen utfördes av Nils-Erik 
Larson, utvärderare i Triaden. 

4. Resultat 
Personal har rekryterats med kvalifikationer enligt upprättad projektbeskriv-
ning. Personalintroduktionen är väl genomförd. Personalen har fått god fort-
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bildning och anser att handledningen fungerar bra. I projektbeskrivningen an-
gavs att boendestödsgruppen skulle knytas till biståndsgruppen, att individu-
ella behandlingsplaner skulle upprättas samt att boendestödet skulle vara ett 
bistånd enligt socialtjänstlagen. Individuella behandlingsplaner och bistånds-
beslut har icke skett då socialsekreterarna varit tveksamma till denna konstruk-
tion. Lokal har icke anskaffats till verksamheten. I projektbeskrivningen betrak-
tades en lokal som viktig för verksamheten. Under projekttiden har konstate-
rats att gruppaktiviteter i en lokal är angelägna. 

Utvärderingen visar att många lever under svåra förhållanden och är i 
stort behov av stöd från samhällets sida. Projektet har medfört ökad kunskap 
om psykiskt handikappade i kommundelen. Projektet har lett till att livsvillko-
ren för dessa förbättrats. Boendestödsgruppen har arbetat förtjänstfullt med 
adekvata åtgärder för att stödja enskilda i deras hemmiljö. Boendestödsgrup-
pen har samverkat väl med individ- och familjeomsorgen i kommundelen och 
med landstingets psykiatriska verksamheter.  

Gruppen har under projekttiden gett stöd till 25 personer. Gruppen som 
erhållit hjälp kan beskrivas på följande sätt. Flertalet har förtidspension eller 
sjukbidrag. Flera är ensamstående och lever isolerat. Halva gruppen har svår 
schizofreni. Halva gruppen har depressioner, ångest m. m. Många medicinerar 
regelbundet p.g.a. psykiska besvär. Några har varit föremål för psykiatrisk 
vård. En tredjedel har psykiska funktionshinder som medfört alkoholproblem. 
Flertalet kan inte planera sin ekonomi, laga mat, städa eller sköta sin personliga 
hygien. Det finns dock några som lever ett välordnat liv och som enbart är i 
behov av stödkontakt. 

3.1.4 Utvärdering av familjerådgivningen i Västerås stad  

1. Vad har utvärderats? 
Familjerådgivningen i Västerås arbetar främst med relationer mellan vuxna i 
par. Paret kan vara sammanboende, särboende eller efter en separation ha 
kvarstående svårigheter, t ex med det gemensamma föräldraskapet. Samtalen 
handlar om hur paret kan bevara eller fördjupa kärleken genom olika kriser 
och faser i livet eller om skilsmässans följder för paret och familjen. Samtalsbe-
handlingen fokuseras på relationen. Den nära relationen väcker ofta svåra 
minnen från uppväxt och ungdomsår. Även kommunmedborgare i andra 
kommuner har möjlighet att söka rådgivning i Västerås. Samtalen är avgifts-
fria. 

2. Syfte och beställare 
Syftet var att utvärdera om individ- och familjenämndens kvalitetsmål för fa-
miljerådgivningen är uppfyllda; hur kontakten med familjerådgivningen har 
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uppfattats av de sökande och hur samtalen har påverkat den personliga situa-
tionen. Kvalitetsmål för familjerådgivningen kan sammanfattas under följande 
punkter: 

• Sökande till familjerådgivning skall uppfatta kontakten som positiv i för-
hållande till sina relationsproblem.  

• Sökande till familjerådgivning skall utifrån en individuellt målrelaterad 
utvärdering uppfatta att den personliga situationen förändrats i positiv 
riktning. 

Utvärderingen omfattar dock ej kvalitetsmålet för samarbetssamtalen (samtal 
som hålls under ledning av erfaren personal i syfte att uppnå samförståndslös-
ningar i vårdnads- och umgängeskonflikter). Uppdragsgivare till utvärdering-
en var Individ- och familjenämnden i Västerås. 

3. Metod 
Samtliga personer som under tidsperioden 960601 - 961231 avslutade kontak-
ten med familjerådgivningen fick besvara ett frågeformulär. Vid början av 
samtalskontakten informerade familjerådgivarna om att en utvärdering på-
gick. Vid det sista samtalet delades frågeformulär och följebrev ut, ett till man-
nen och ett till kvinnan i paret. Frågeformuläret kunde antingen fyllas i på plats 
och sedan lämnas till någon familjerådgivare eller läggas direkt i en insam-
lingslåda (låst postlåda) eller tas med hem och sedan skickas in till familjeråd-
givningen. De som inte svarat inom ca 14 dagar fick en påminnelse per post. 
Samtliga var informerade om anonymitet, sekretess och valfrihet att deltaga i 
utvärderingen. Frågeformuläret utarbetades i samarbete med familjerådgivare 
och utvecklare inom sociala nämndernas stab. Frågor om besöksorsak, bemö-
tande, hjälp och förändring av nära relationer ingick. 

Totalt avslutade 179 personer (varav 88 par) kontakten med familjeråd-
givningen under den aktuella tidsperioden. Av dessa har 103 personer (varav 
44 par där båda i paret svarat) besvarat formuläret. Elva personer (fem par) 
utgjorde tekniskt bortfall och fyra personer (ett par) kunde inte delta i studien 
p g a språksvårigheter. Svarsfrekvensen blev 63%. Bortfallet bestod till 2/3 av 
personer som deltagit i fem samtal eller flera. Några orsaker till bortfallet är att 
personerna uteblivit från besök, att de inte orkat svara i samband med den kris 
de befunnit sig samt att man oroat sig för sekretessen eller av princip inte sva-
rar på frågeformulär. Utvärderingen utfördes av Marie Pettersson, utvärderare 
i Triaden. 

4. Resultat 
Studien visar att totalt 82% värderade hjälpen de fått vid familjerådgivningen 
som mycket bra eller bra. Bland de som deltagit i fem samtal eller flera ansåg 
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90% att hjälpen varit bra, av de som gått 1 - 4 samtal var motsvarande andel 
73%. Totalt 91% upplevde att de blivit sedda/förstådda/lyssnade på av famil-
jerådgivaren. Andelen som upplevt en positiv förändring, antingen i de nära 
relationerna, inklusive föräldrarollen, eller genom att samtalen hjälpt dem att 
bättre förstå sig själva, utgör 80%. Av de som gått fem samtal eller flera upp-
levde 93% en sådan förändring medan andelen av de som gått 1 - 4 samtal var 
64%. Detta tyder på att individ- och familjenämndens mål för verksamheten 
var uppfyllda när man ser till hela materialet. En intressant skillnad som fram-
kom var att verksamhetsmålen var väl uppfyllda för de besökare som deltagit i 
fem samtal eller flera, medan målen inte var uppfyllda för de som deltagit i 1 - 
4 samtal.  

Totalt 91% har svarat att de skulle rekommendera andra par att söka fa-
miljerådgivning. Av de som gått fem samtal eller flera skulle samtliga ge en 
sådan rekommendation. Som skäl till att samtalsbehandlingen avslutades 
uppgav 75% av de som gått fem samtal eller flera att de nått sitt mål eller var 
mogna för en avslutning medan motsvarande andel bland de som gått 1 - 4 
samtal var 42%. 

Genomgående var de som gått fem samtal eller flera positiva till den 
hjälp de fått i större utsträckning än övriga. Statistiskt signifikanta skillnader 
mellan grupperna föreligger beträffande upplevelsen av: hjälpen, förändring i 
de nära relationerna, att kunna tala med varandra, att förstå sig själv samt för-
ändring av föräldrarollen. 

Jämförelsen mellan mäns och kvinnors svar i paren tyder på att kvinnor-
na var mer positiva än männen vad gäller den hjälp man fått vid familjeråd-
givningen och förändringarna i de nära relationerna. Männen var mer positiva 
beträffande förändringen i föräldrarollen. De par som uppgett samma besöks-
orsak var genomgående mer positiva jämfört med de par som uppgett olika 
besöksorsak. Möjligen är de här resultaten en spegling av de forskningsresultat 
som visar skillnader i manligt respektive kvinnligt sätt att reagera i en kris eller 
svår livssituation.  

3.1.5 Samarbetssamtal vid familjerätten i Västerås stad  

1. Vad har utvärderats? 
Familjerätten i Västerås erbjuder sedan mitten av 1989 samarbetssamtal till 
föräldrar som är oense om vårdnaden eller umgänget med barnet/en. Föräld-
rarna tar själva kontakt med familjerätten (frivillighet). 

2. Syfte och beställare 
Syftet med denna utvärdering var att ge en beskrivning av vilka personer som 
besöker familjerätten för samarbetssamtal och hur de upplever kontakten. De 
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effektmål som finns för samarbetssamtalen är inte möjliga att utvärdera inom 
de givna ramarna för studien. Utvärderingen gjordes på uppdrag av Individ- 
och familjenämnden i Västerås stad. 

3. Metod 
Vid familjerätten arbetar för närvarande 10 personer, varav två receptionister. I 
ett första steg har de beskrivit sitt senaste, avslutade ärende. Beskrivningen 
gjordes utifrån givna variabler som arbetssituation, varför hjälp söktes, samtal 
med barn, mannens och kvinnans situation, samt ev. överenskommelse. 

I steg två fick samtliga personer som under fyra veckor, från och med 
960112 till och med 960208, besökte familjerätten för samarbetssamtal fylla i ett 
kortfattat frågeformulär. Detta oberoende av var i samtalskontakten de befann 
sig. Det innebar att några fick formuläret vid första besöket, andra vid sista 
besöket eller mitt under pågående kontaktperiod. Frågeformuläret innehåller 
12 frågor och avslutas med en öppen fråga om vad som är bra och vad som 
kan förbättras vid familjerätten. Ett följebrev förklarade syftet med undersök-
ningen och betonade sekretessen. De besökande svarade på frågorna efter 
samarbetssamtalet, lade formuläret i ett kuvert som de sedan lämnade till re-
ceptionen eller till socialsekreteraren. Utvärderingen utfördes av Marie Petters-
son, utvärderare i Triaden. 

4. Resultat 
Besöken beskrivs av de tre fallbeskrivningarna som ger en uppfattning om 
problemen och hur dessa kan lösas. Resultaten av enkäten visar att de som 
söker samarbetssamtal är frånskilda par med gemensamma barn. De flesta 
besöken gällde samarbetssvårigheter och oenighet om umgänge med barnen.  

Föräldrarna var nöjda med den förståelse de fått för sina problem (90%). 
Spontant gav 18 av 23 positiv respons till besöket. Främst angavs att man såg 
till barnens rättigheter samt gav fakta och förslag. Inget klart alternativ ses till 
familjerätten. Mer information om möjligheten till samarbetssamtal vid familje-
rätten behövs. Ingen har t ex nåtts av information via någon broschyr. Det är 
främst vänner och bekanta som upplyser om att samtalen finns.  

3.1.6 Utvärdering av hospice-verksamhet i Västerås stad  

1. Vad har utvärderats? 
Sedan 950308 finns en vårdavdelning (avdelning fyra) vid Gryta sjukhem med 
hospiceinriktning. Kommunen är huvudman och svarar för driften och 2/3 av 
kostnaderna. Hälso- och sjukvården står för 1/3 av kostnaderna och ansvarar 
för läkarinsatserna. 
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2. Syfte och beställare 
Syftet var att utvärdera hur hospicevården vid Gryta sjukhem fungerade med 
avseende på äldre- och handikappnämndens mål och målen i samarbetsavtalet 
samt att ge synpunkter inför framtiden. Dessutom ingår en beskrivning inne-
hållande remitterande kliniker, patientdiagnoser och beläggningen på avdel-
ningen samt sjukskrivningar bland personalen. Utvärderingen beställdes av 
Äldre- och handikappnämnden i Västerås stad, samt hospice vid Gryta sjuk-
hem, som efterfrågade en utvärdering. 

3. Metod 
Uppgifter om remitterande kliniker, diagnoser och vårdtid insamlades från 
onkologen som dataregistrerat uppgifterna sedan hospice startade. Vårdper-
sonalens sjukskrivningsmönster för det senaste året har sammanställts och 
redovisas halvårsvis. Dessa uppgifter fanns registrerade vid Önsta Gryta sjuk-
hem. 

En erfaren intervjuare genomförde intervjuer med samtlig vårdpersonal, 
exklusive avdelningsföreståndaren (22 personer). Frågor om arbetstrivsel, stöd, 
handledning och arbetsfilosofi ingick. Kortare intervjuer gjordes med tio pati-
enter. Huvudfrågorna handlade om vad som kändes viktigt, om personalen 
brydde sig om dem tillräckligt och om de saknade något. Patienterna valdes ut 
i samråd med avdelningsföreståndaren och ansvarig sjuksköterska. Patientens 
dagsform var avgörande för om intervjun skulle genomföras eller inte. Anhö-
riga till tio patienter som avlidit under en tidsperiod kontaktades av avdel-
ningsföreståndaren och tillfrågades om deltagande i intervju gällande erfaren-
heter av vården vid hospice. Intervjuaren besökte sedan de anhöriga i hemmet 
eller vid hospice enligt önskemål. Samtliga intervjuer skedde i samtalsform. 
Intervjuformulären har utarbetats i samråd med enhets-
chef/avdelningsföreståndare och utvecklare inom äldreomsorgen. Alla infor-
merades om frivillighet att delta i undersökningen och om tystnadsplikt. Upp-
giftsinsamlingen pågick under perioden 11/4 - 20/5. 

Samtal har även förts med chefsöverläkare vid onkologen samt ansvarig 
läkare vid hospice, samordnare vid den landstingsanslutna hemsjukvården, 
avdelnings-föreståndaren vid hospice, diakonissa vid sjukhuskyrkan samt 
med tre representanter från Röda Korsets kontaktverksamhet. Utvärderingen 
utfördes av Marie Pettersson, utvärderare i Triaden. 

4. Resultat 
Samtliga personal trivs mycket bra eller bra med sina arbetsuppgifter och med 
varandra. De anser också att samarbetet på avdelningen fungerar mycket bra 
eller bra. Helgsituationerna med färre personal och känslan av att inte räcka till 
för patienterna upplevs i viss mån som stressande. Personalen önskar mer tid 
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till att diskutera arbetet. Detta behövs för att mildra den psykiska- och sociala 
belastningen i arbetet. Övriga önskemål från personalen är mer handledning 
för bemötande av anhöriga och deras sorgearbete, förändrat schema med arbe-
te färre helger samt sjukgymnast och kurator till patienterna. Personalen upp-
lever symtomlindring, anhörigas delaktighet i vården, uppfyllelse av patien-
tens önskemål, lyhördhet, att finnas till hands, helhetssyn och lugn hemlik mil-
jö som speciellt för hospice. Patienterna upplever att personalen uppfyller de-
ras önskemål. Stämningen och trivseln beskrivs som bra eller underbar. Vikti-
gast för patienterna är att få ha det bra och eventuellt få lite mer krafter igen. 

Anhörigas reaktioner inför beskedet om flytt till hospice varierar. De fles-
ta är nöjda med den information de fått om hur hospiceavdelningen fungerar. 
Samtliga upplevde att de blev mycket bra eller bra bemötta. Stämningen bland 
personalen och inomhusmiljön är positiv.  

Smärtlindringen och personalens närvaro framhölls som viktiga delar i 
vården. Alla patienter vid hospice under året 95 04 01 - 96 04 01 var cancerpati-
enter trots att hospice är öppet för patienter med olika sjukdomar. Röda Korset 
har inom kontaktverksamheten en stödgrupp för patienter som i framtiden 
kanske skulle kunna göra en insats inom hospicevården.  

Utvärderingen visar på värdet av hospicevård. Alla svårt sjuka och dö-
ende patienter borde få ha det bra med respekt för den enskildes behov och 
vilja. Patienten har rätt till så god livskvalitet som möjligt och rätt till en värdig 
död. Dessa rättigheter ingår i målen för verksamheten och synes vara väl upp-
fyllda. 

3.1.7 Utvärdering av Daggrosen äldreboende i Västerås stad  

1. Vad har utvärderats? 
Daggrosen är ett äldreboende med tre våningsplan. Den nedre våningen är 
avsedd för yngre personer med funktionshinder, varav de flesta tidigare bott 
på sjukhem eller i egen lägenhet. På de övriga två våningarna bor äldre hyres-
gäster. 

2. Syfte och beställare 
Syftet har varit att utvärdera hur boendeformen för yngre personer med funk-
tionshinder (våning ett, Daggrosen) fungerar samt om äldre- och handikapp-
nämndens mål och policy för verksamheten är uppfyllda. Vidare ska utvärde-
ringen utgöra en grund för kommande utvärderingar. Utvärderingen genom-
fördes på uppdrag av äldre- och handikappnämnden i Västerås stad.  
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3. Metod 
Av de 12 personer som bor på våning ett deltog 10 i öppna intervjuer (samtals-
form) om ca en timme. Av dessa kunde två personer i stort sett endast besvara 
frågorna med ja eller nej. De två som inte intervjuades var för sjuka för att del-
taga i studien. Anhöriga eller vänner/god man till samtliga utom en boende 
intervjuades parallellt. I de fall den boende hade både anhöriga och vänner 
intervjuades den som hade haft tätast kontakt via besök. 

Samtliga intervjuer genomfördes av en erfaren intervjuare och samman-
ställdes i direkt anslutning till intervjutillfället. Intervjuformulären byggdes 
upp i samarbete med personal, medicinskt ansvarig sjuksköterska och utveck-
lare inom äldreomsorgen. Frågor om t ex bemötande, trygghet, personalantal, 
omvårdnad och rehabilitering ställdes både till boende och till anhöriga för att 
kunna jämföra vårdupplevelse och önskemål. Vissa frågor hade svarsalternativ 
i form av fem- eller sjugradiga skalor, från mycket bra till mycket dåligt t ex. 
Dessa svarsalternativ visades upp i stort format så att de intervjuade kunde 
svara genom att peka ut eller nämna ett svar. Formulären användes endast 
som stöd för intervjuaren och för anteckningar. De intervjuades egna uttryck 
och berättelser var viktigast.  

Personalen på våning ett, 11 personer, fick anonymt besvara ett frågefor-
mulär som delades ut vid ett personalmöte och samlades in vid samma tillfälle. 
Frågeformuläret innehåller frågor om samarbete, information samt fördelar 
och nackdelar med att vara privatanställd. 

Uppgiftsinsamlingen pågick under perioden 8/1 - 25/1 1996. Samtliga 
personer informerades om anonymitet, sekretess och valfrihet att deltaga i un-
dersökningen. Utvärderingen utfördes av Marie Pettersson, utvärderare i Tria-
den. 

4. Resultat 
Vid intervjuer med de boende framkom att lägenheten och övriga utrymmen i 
stort uppfyller deras krav på storlek och handikappanpassning. Lägenheten 
och uteplatsen erbjuder den bästa besöksmiljön. I övrigt är inom- och utom-
husmiljön bra. Gemenskapen på våningsplanet är dock låg. Sex personer upp-
levde ingen gemenskap alls med övriga boende. 

Personalens bemötande och kontakt befanns vara bra. De flesta boende 
uppgav att personalen alltid knackar på dörren innan de går in, vilket tyder på 
visad respekt. Hälften anser att de får tillräcklig hjälp/omvårdnad medan den 
andra hälften uppger att de får för litet omvårdnad, ofta beroende på att per-
sonalen är stressad. Själva hjälpen som sådan är man däremot nöjd med. De 
boende skulle vilja påverka omvårdnaden mer än i dag. De vill vidare ha mer 
träningshjälp i lägenheten samt gåträning. Personalen (kunskap och tidsbrist) 
och den långa tiden mellan rehabiliteringsperioderna ses som hinder. 
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De anhöriga instämmer i att lägenheten erbjuder en bra besöksmiljö. De 
är nöjda med såväl personalens bemötande som kontakt. De kan tala med per-
sonalen om vad de vill. Hjälp samt trygghetskänsla är anhöriga också nöjda 
med. De anhörigas syn på rehabiliteringen för de boende, som anses behöva 
mer träning, är att insatserna är för små och att det är för litet tid till daglig trä-
ning. Hindret uppges vara tidsbrist hos personalen, resursbrist och besparing-
ar. Överensstämmelsen mellan de boendes och de anhörigas svar på frågorna 
om bemötande, kontakt, hjälp/omvårdnad och trygghet är god. 

Personalen trivs bra med sitt arbete och med arbetskamraterna. De flesta 
anser att arbetet i viss mån är stressigt samt fysiskt- och psykiskt påfrestande. 
Fördelar med att vara privatanställd är att man känner sig mer betydelsefull, 
får mer ansvar och kan påverka mer. Informationen är bra. Samarbetet funge-
rar ganska bra. Arbetet med yngre hyresgäster ger mer stimulans men ställer 
högre krav än ett arbete med äldre. Personalen vid Daggrosen skulle vilja ha 
mer stöd av rehabiliteringspersonal för att ge vardags- rehabilitering till de 
boende. De boende får inte all rehabilitering de behöver. Mer kontinuerlig 
sjukgymnastik saknas. 

Sammanfattningsvis kan framhållas att målen för verksamheten bedöms 
vara uppfyllda vad avser kontakt, bemötande, respekt, omvårdnad och trygg-
het. Målet för delaktighet och möjlighet att påverka beslut är inte uppfyllt. 

3.1.8 Utvärdering av Solbergagatan - boendeform för yngre med 
funktionshinder i Västerås stad 

1. Vad har utvärderats? 
Fem lägenheter, och i anslutning till dessa en gemensam lägenhet, finns i 
markplan, Solbergagatan. Alla fem personer som flyttat till Solbergagatan be-
höver, p.g.a. sitt funktionshinder, stöd och vägledning i olika situationer. Av de 
boende har en personliga assistenter, tre har ledsagare och fyra har hjälp av 
hemtjänst. Planerna var att under den första tiden ha nattpersonal tillgänglig. 
Den extra personalinsatsen skulle sedan successivt minska för att slutligen 
upphöra. 

2. Syfte och beställare 
Syftet är att utvärdera hur boendeformen för unga personer med funktions-
hinder vid Solbergagatan fungerar, särskilt med avseende på det stöd de har 
av hemtjänst/nattpersonal. Avsikten är att i fortsättningen följa ungdomarna 
och deras boendesituation över tiden. Utvärderingen beställdes av äldre- och 
handikappnämnden i Västerås stad. 
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3. Metod 
Resultaten bygger på intervjuer med fem boende samt deras föräldrar. Vidare 
har hemtjänstpersonal (två personer) besvarat ett frågeformulär. Ungdomarna 
boende vid Solbergagatan intervjuades i sina lägenheter. Deras föräldrar inter-
vjuades sedan separat i sina hem. Samtliga intervjuer tog drygt en timme och 
skedde i samtalsform (öppna intervjuer). En intervjuare med kunskap om olika 
funktionsnedsättningar genomförde intervjuerna. Intervjuformulären byggdes 
upp i samarbete med utvecklare inom äldre- och handikappomsorgen. Frågor 
om trivsel, trygghet, respekt och delaktighet ställdes till ungdomarna. Föräld-
rarna fick även frågor om information, förväntningar på boendet och kontakt 
med personalen. 

Hemtjänstpersonalen besvarade ett frågeformulär angående var och en 
av ungdomarna. Formuläret innehöll frågor om trygghet, kunskap och kontakt 
med föräldrarna. Två av tre hemtjänstpersonal har besvarat frågeformuläret. 
Den tredje avböjde deltagande med motiveringen att han/hon inte fått möjlig-
het att planera verksamheten och göra ett bra arbete då tiden för insatser-
na/boendeformen har förlängts i flera, kortare omgångar. Han/hon hänvisar 
till en gemensamma skrivelse med beskrivning av arbetet och synpunkter på 
boendeformen. Uppgiftsinsamlingen pågick under juni 1996. Utvärderare var 
Marie Pettersson, utvärderare i Triaden. 

5. Resultat 
Samtliga ungdomar önskade flytta till eget boende. De trivs nu mycket bra 
eller bra i sina lägenheter vid Solbergagatan. De känner sig mycket trygga eller 
trygga både under dagen och under natten. Tre av fem tror inte att de skulle 
klara sig i boendet utan nattpersonal. Främst saknar de boende gemensamma 
aktiviteter och ADL-träning i veckorna. Två anser att de får för lite hjälp med 
att lära sig vardagliga sysslor. 

Föräldrarna upplever att de inte fick tillräckligt med information om 
hjälpinsatserna i boendet före inflyttningen. Deras förväntningar har inte upp-
fyllts. Föräldrarna saknar social samvaro för sina barn och önskar en aktivare 
personal när det gäller ungdomarnas fritid. Samarbete mellan assisten-
ter/ledsagare och hemtjänstpersonal saknas, enligt föräldrarna.  

Mer utgångspunkt från de boendes behov och träning i dagliga sysslor 
efterlyses av föräldrarna. Kontinuerlig kontakt med personalen önskas också. 
Hemtjänstpersonalen anser att det går bra att försöka lära ungdomarna att kla-
ra av olika sysslor. Personalen upplever kontakten mellan föräldrar och perso-
nal mer positiv än föräldrarna. Två av funktionsnedsättningarna önskar man 
mer kunskap om. Uppfattningen i trygghetsfrågorna stämmer väl överens 
mellan barn, föräldrar och personal. Alla är överens om att två av ungdomarna 
inte skulle klara av boendeformen utan nattpersonal. Beträffande en tredje bo-
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ende anser föräldrar/barn att den personen inte skulle klara sig utan nattper-
sonal. 
 

3.1.9  Utvärdering Skaldevillan i Vivalla-Lundby kommundel i Örebro 
kommun 

1. Vad har utvärderats? 
Utvärderingen är gjord gentemot verksamhetens huvudmål ”personlig växt”, 
som också kan sägas vara en omskrivning av Socialtjänstlagens (SoL) formule-
ring ”frigöra och utveckla människors egna resurser” samt gentemot brukar-
nas egna mål. 

2. Syfte och beställare 
Utveckla verksamhetens kvalitet och inspirera till systematisk egenutvärde-
ring. Utvärdering med brukarperspektiv. Beställare var kommundelschefen. 

3. Metod 
Utvärderingen gjordes våren 1996 främst i form av intervjuer med familjer in-
skrivna under bestämd period samt personal. Utvärderingen utfördes av Bo 
Ek, utvärderare Triaden. 

4. Resultat 
Med något undantag hade vistelsen inneburit ”personlig växt” och att deras 
upplevda livskvalitet förbättrats.  

3.2 Kontakter och informationsinsatser 

I de syftesformuleringar som föregått Triaden talas om att verksamheten skall 
”ge information och utbildning, samt vara inspiratör och samtalspartner för 
kommunerna”. Alla de utvärderare som varit verksamma i Triaden-projektet 
har också på olika sätt deltagit i aktiviteter som syftar till att sprida kunskaper 
om egenutvärderings-, utvärderings- och kvalitetsfrågor. Det nämnda arbetet 
har inneburit att utvärderarna har fungerat som handledare/konsulter för ut-
förare i den kommunala verksamheten. Det har också inneburit föredrag vid 
konferenser och författande av uppsatser med anknytning till det aktuella pro-
blemområdet samt slutligen också anordnades av egna seminarier och utbild-
ningsinsatser.  

Triadens utvärderingar finns redovisade i föreningen Utvärderingsring-
ens erfarenhetsbank. 
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3.2.1 Handledning i kommunerna 

När det gäller handledning har respektive utvärderar i varierande omfattning 
inom respektive kommun fått svara på frågor och varit så kallat ”bollplank” i 
utvärderingsfrågor. 

Christian Kullberg har (sedan han tillträdde i november 1996) haft som 
inneburit återkommande sammanträffanden med ett 10-tal olika verksamheter 
inom Örebro kommun. I sin roll som FoU-lektor vid Högskolan i Örebro och 
Örebro Kommun har Kullberg även handlett en exemensuppsats, vid socio-
nomutbildningen vid Högskolan i Örebro, vilket utgjort en utvärdering av 
verksamheten vid ett socialkontor i en av stadsdelarna i Västerås stad (Larsson 
& Lindberg, 1997). Under innevarande höst kommer ytterligare en exemen-
suppsats som Kullberg handleder, ägnad åt utvärderingsfrågan, att färdigstäl-
las vid samma socionomutbildningen (Pelto-Piri, 1997). Denna studie syftar till 
att genomföra en ‘metautvärdering’ av samtliga de utvärderingar som genom-
förts inom Triadens ram.  

I egenskap av utvärderare i Triaden och kollegor med ”plus-kunskaper” 
har Nils-Erik Larson och Marie Pettersson konsulterats ifråga om utvärdering-
ar av olika tjänstemän i Eskilstuna och Västerås kommuner som arbetat med 
utvärderingsuppdrag. Konsultationen har kunnat bestå i att ge råd vid plane-
ring av en utvärdering, vara ”bollplank” under en pågående utvärdering samt 
granska och ge synpunkter på en utvärdering i samband med dess färdigstäl-
lande.  

3.2.2  Föredrag vid konferenser  

Christian Kullberg höll ett föredrag med titeln: ”Utvärdering för 
kvalitetsutveckling. Kvalitet och utvärdering inom socialtjänsten” (Kullberg, 
1997a) vid den av socialstyrelsen anordnade kvalitetskonferensen ”Nu ska det 
va’ kvalitet’ i socialtjänsten”. Konferensen hölls på Grand Hotell i Stockholm 
den 22 augusti 1997. 

Nils-Erik Larson har vid ett av Utvärderingsringens årliga symposiet på 
Garnisonen den 970311 hållit seminarium om kvalitetsarbete i Wandsworth 
kommun, England. Ett 40-tal personer från olika kommuner i landet deltog i 
seminariet. I Eskilstuna kommun har erfarenheterna från studiebesöket redo-
visats för utredningsavdelningen vid ett tillfälle, samt vid ett annat tillfälle för 
pensionärsrådet i Eskilstuna kommun. Eskilstuna kommun liksom företrädare 
för pensionärsorganisationerna har uttryckt intresse för detta kvalitetsarbete. 
Ett avsnitt om information och beslut ifråga om avgifter för äldre- och handi-
kappomsorg har utformats utifrån en förebild från Wandsworth där kommu-
nen lämnar en rad garantier gentemot medborgarna hur informationen ska 
skötas. 
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3.2.3 Vetenskapliga uppsatser  

Som mer eller mindre direkta resultat av arbetet inom Triaden och det samar-
bete som upprättats med andra forskare (se kapitel 3.3 etablering av kontakt-
nät) av samarbetet har också Kullberg författat en vetenskaplig arti-
kel/recension (Kullberg, 1997c) som insänts till den finska samhällsvetenskap-
liga tidskriften JANUS. Artikeln berör utvärdering utifrån, så kallat, intressent-
perspektiv. Kullberg har även deltagit och presenterat ett ‘paper’ vid seminari-
et Metod och utvärdering i socialt arbete vid FORSA-symposiet Integration, segrega-
tion och välfärd, som hölls på Rosenö i Stockholm, 18-20 september 1997. Denna 
uppsats diskuterar två skilda inriktningar som kan urskiljas i debatten kring 
utvärdering av och i det social arbetet (se Kullberg, 1997b).  

3.2.4 Anordnande av utbildningar och konferenser  

Triaden har anordnat två egna seminarier och utbildningskonferenser. Dessa 
satsningar har dels gjorts inom ramen för de pågående utvärderings- och ut-
vecklingsprojekt som bedrivits, dels gjort fristående från dessa projekt.  

Fristående från de projekt som bedrivits anordnade Triaden i Örebro den 
19 november 1996 konferensen ”Hur man utvärderar individ- och familjeom-
sorg”. Deltagare var cirka 60 socialarbetare från invid- och familjeomsorgen 
(IFO) i de tre kommunerna. Föreläsare var representanter från socialtjänstens 
IFO-verksamhet i kommundelarna Almby Norrbyås och Wasa. De projekt 
som presenterades rörde bland annat användandet av brukarenkäter och kon-
struktion av datorsystem anpassade till utvärdering enligt ‘single case design’ -
koncept. Medverkade under dagen gjorde även Peter Westlund, känd från 
Blekinge FoU-enhet, men sedan något år tillbaka verksam inom det så kallade 
”Nätverksprojektet”. Westlund redogjorde för den typ av utvecklingsprojekt 
som Blekinge FoU-enhet medverkat i under hans tid som forskningsledare.  

Inom de utvärderings- och utvecklingsprojekt som bedrivits har det även 
hållits konferenser. Inom projektet ”Kvalitet och egenutvärdering inom kom-
munal socialbidragshandläggning”, som fortfarande pågår, har Christian 
Kullberg tillsammans med Per Sandén (som tidigare arbetet som utvärderare 
inom Triaden) hållit en konferens utifrån modellen ”Idéseminarium”. Upp-
läggningen för denna konferens bygger på de tankar kring dialog och medin-
flytande som utvecklats av forskare vid bland annat Arbetslivsinstitutet. Kon-
ferensen vände sig till samtliga socialarbetare (ca 90 personer) inom socialbi-
dragsenheten i Örebro kommun. Konferensen utgjorde en upptakt inom Tria-
den-projektet och den syftade till att ge personalen en första möjlighet att dis-
kutera, formulera och föreslå en bärande ”verksamhetsidé” för det sociala ar-
betet inom den aktuella enheten (se vidare avsnittet 3.4.1 Kvalitet och egenut-
värdering inom kommunal socialbidragshandläggning i Örebro kommun) 
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3.2.5 Allmänna informationsinsatser 

En logotype har utarbetats för Triaden som använts i brevhuvuden, utvärde-
ringar och andra projektdokument. En informationsbroschyr om Triaden har 
utarbetats av utvärderarna. I broschyren beskrivs kortfattat vad Triaden är, 
projektets uppgifter och arbetsområden samt vilka personer som ingår i styr-
gruppen och vilka som är utvärderare. Broschyren liksom omslaget på utvär-
deringar har alla en enhetlig färg (gul) så att Triadens produkter är lätt igen-
kännliga. 

Information om Triaden och dess arbete har blivit föremål får en omfat-
tande intern spridning inom respektive kommun. Planer har funnits att ge ut 
ett periodiskt återkommande informationsblad om Triadens arbete. Endast ett 
nummer har dock getts ut eftersom uppgiften bortprioriterats.  

3.3 Etablering av kontaktnät 

Inom Triadens ram har olika typer av kontaktnät upprättats. Dels interna dels 
externa. De interna rör möjligheterna för representanterna för de samarbetande 
kommunerna att kommunicera på ett smidigt sätt. De externa rör utvärde-
rings- och forskarkontakter, och kontakter på utförarnivå. 

3.3.1  Internt kontaktnät, IT-strategi 

För kommunikationerna inom Triaden har en IT-strategi utarbetats. Detta 
gjordes våren 1995. strategin innebar bland annat att det datoriserade konfe-
renssystemet för fjärrkommunikation, det så kallade ”First Class”, införskaffa-
des och togs i drift, genom att Eskilstuna kommun mot ersättning upplätt ut-
rymme på sin datorserver. Samtliga anställda i Triaden genomgick även en 
utbildning under december 1995 i hur systemet används. Möjligheten att kon-
ferera med hjälp av ”First Class” har använts i mycket begränsad omfattning.  

3.3.2  Externa kontakter 

De externa kontakterna kan indelas i två huvudkategorier, utvärderings- och 
forskarkontakter, och kontakter på utförarnivå. När det gäller kontakter av 
utvärderings- och forskningsart kan det vara klargörande att göra en åtskillnad 
mellan sådana möten som förekommit och de samarbeten som etablerats. Ut-
värderarna inom Triaden har bland annat initierat möten med följande 
institutioner/personer:  

1. Möten 
Socialdirektör Mats Forsberg, Centrum för välfärdsforskning, Mälardalens högskola 
i Eskilstuna. Denne informerade om verksamheten vid Mälardalens högskola. 
Utvärderarna presenterade Triadens verksamhet. Denna sammankomst var 
värdefull eftersom Mats Forsberg var en av initiativtagarna till Triaden. En 
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viktig fråga som diskuterades var hur samverkan skulle kunna ske med Cent-
rum för välfärdsforskning. 

Mats Hultin, utvärderingscentrum, Örebro kommun. Denne informerade om 
utvärderingsavdelningens arbete och delgav utvärderarna erfarenheter ifråga 
om praktiskt utvärderingsarbete. Denna kontakt var nyttig för Eskilstuna 
kommun eftersom Sven-Erik Ålund i styrgruppen och utvärderare Nils-Erik 
Larson vid ett senare tillfälle besökte Mats Hultin för att bli informerad om 
utvärderingscentrums arbete och inleda diskussioner om Eskilstuna kommun 
skulle kunna anlita centrum för utvärderingar främst avseende skolverksam-
heterna. 

Fil Dr Ove Karlsson, Centrum för välfärdsforskning, Mälardalens högskola i Es-
kilstuna. Med denne diskuterade Triadens utvärderingsfrågor. Dennes dok-
torsavhandling ”Att utvärdera - mot vad?” har också använts av utvärderarna 
i interna seminarier. Kontakten med Ove Karlsson har varit mycket värdefull 
och det har sedermera medfört att Triaden anlitat honom som vetenskaplig 
handledare i Triaden. 

Docent Stefan Sörensen och Med dr Lars Kjellin, somatiska forsknings-
enheten respektive forskningsenheten vid Centrallasarettet i Västerås. Med 
dessa forskare har bland annat metodologiska frågor diskuterats. Diskussionen 
var värdefull eftersom eftersom det vid dessa enheter finns en bred vetenskap-
lig metodologisk kompetens.  

Viss samråd har också förekommit med Utvärderingsringens personal 
vid utformning av Triadens förstudie om demensvården.  

Dessutom skulle kontakter knutits till flera FoU-enheter i landet såsom 
Äldrecentrum, Blekinge FoU-enhet m. m. Dessa FoU-enheter inventerades av 
Nils-Erik Larson vad avser innehåll, omfattning och uppdrag för att se om nå-
got samarbete skulle kunna ske. Diskussionen om detta slutade med att utvär-
derarna ville utveckla kontakter med verksamheter inom Triadens geografiska 
område.  

Denna typ av sammanträffande var mest intensiva under Triadens första 
verksamhetsår, och avtog därefter något. Genom att Christian Kullberg och 
Ove Karlsson hösten 1996 knöts till Triaden fanns dock därefter en god förank-
ring till två högskolor inom regionen. Dessa två personer har genom sin ställ-
ning på respektive högskola dessutom externa kontakter med andra forskare.  

2. Samarbete 
När det gäller forskarkontakter som kan karaktäriseras som Samarbete har 
följande kontakter etablerats:  

Fil dr Ilmari Rostila vid socialpolitiska institutionen, universitetet i Tammerfors. 
Rostila, Christian Kullberg (utvärderare) och Ove Karlsson (handledare/ re-
sursperson för utvärderargruppen). Detta samarbete har inneburit att de 
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nämnda forskarna sammanträffat (vid ett tillfälle) och kontinuerligt utbytt in-
formation. Ett direkt resultat av det nämnda samarbetet utgör den arti-
kel/recension kring intressentutvärdering som tidigare nämnts (se kapitel 3.2.3 
Vetenskapliga uppsatser). Under hösten 1998 planeras att Rostila skall besöka 
Sverige för att bland annat tillsammans med Kullberg utveckla gemensamma 
tankar från utvärderingsområdet.  

En annan kontakter av liknande karaktär som etablerats, innebär att 
Kullberg och fil dr Peter Westlund träffat en överenskommelse om att West-
lund skall fungera som mentor/handledare för det utvecklings- och utvärde-
ringsarbete som Kullberg har att bedriva i gentemot socialtjänsten i Örebro 
kommun.  

Ytterligare en forskarkontakt utgör den som Kullberg har med Verner 
Denvall vid socialhögskolan, Lunds universitet. Denvall bedriver arbete som vän-
der sig till verksamheter inom socialtjänsten med intresse av egenutvärdering.  

När det gäller kontaktnät på utförarnivå har Christian Kullberg fört inle-
dande diskussioner med Mats Ekermo vid centrum för välfärdsforskning, Mä-
lardalens högskola om ett kontaktnät för socialarbetare i Eskilstuna, Karlstad 
och Örebro som är involverade i utvecklings, kvalitets- eller utvärderingspro-
jekt. Tanken är att arbetsgrupper från de tre kommunerna som är involverade i 
konkreta projekt inom det aktuella fältet skall kunna stödja och inspirera var-
andra.  

3.4 Pågående utvecklings- och utvärderingsprojekt 

3.4.1 Kvalitet och egenutvärdering inom kommunal 
socialbidragshandläggning i Örebro kommun 

1. Vad utvärderas  
Hur egenutvärdering som metod kan användas för att utveckla handläggning 
av socialbidrag. 

2. Syfte och beställare 
Projektet har två syften ett metodutvecklande, ett verksamhetsutvecklande. Ur 
metodutvecklingssynpunkt är syftet att utveckla, pröva och studera genomfö-
randet av en design för implementering av användandet av egenutvärde-
ringsmodeller. Det verksamhetsutvecklande syftet innebär att projektledaren 
tillsamman med ledning, personal samt kvalitetsansvarig inom Örebro kom-
mun skall pröva skilda former för egenutvärdering som ett led i att höja kvali-
teten på det arbete som utförs. 
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3. Metod 
Förberedande kontakter togs under januari 1997 och de egentliga aktiviteterna 
inom projektet startade i april. Projektet beräknas pågå till och med våren 1998. 
Ledning och personal i den nya socialbidragsorganisationen deltar i 
kvalitetsdiskussionerna och utvecklandet av egenutvärderingsmetoder. FoU-
lektor/utvärderare ansvarar för projektets framskridande och att dokumenta-
tion sker. 
Projektets metoder för genomförande utgörs av det som benämnts ”interakti-
va” eller ”deltagarstyrda” modeller för kunskapsutveckling. I projektet tilläm-
pas så kallade ”idékonferenser” och ”sök- eller dialogkonferenser”, samt kvali-
ficerat forskarstöd i sk ”forskningscirklar”. Projektet övergripande struktur 
presenteras i figur 1.  

 Figur A. Plan för arbetet inom egenutvärderingsprojektet 

Fas Aktivitet Aktuell fråga 

1 Idéseminarium 
Forskningscirklar 

Föreslå det ‘goda socialarbetets’ bärande principer 
(vad och hur - kvalitet) 

2 Forskningscirklar (forts) 
Dialogkonferens  
Erfarenhetsutbyten 

Finna Kvalitetsindikatorer och fastställa kvalitets-
kriterier och utveckla metoder för att mäta kvalitet 

3 Slutkonferens Erfarenheterna från hela projektet samt användandet 
av egenutvärdering och kvalitetsutveckling i det dag-
liga arbetet redovisas 

Av figuren ovan framgår de frågor som skall avhandlas under projektets skilda 
faser. Efter ett första inledande idéseminarium (som hållits) har en mindre ar-
betsgrupp (bestående av ca 2-3 anställda) från alla tre enheterna bildats. Denna 
arbetsgrupp har ansvaret för det fortsatta arbetet framåt, och för kommunika-
tionen till kollegor. Vid idéseminariet har samtliga anställda i de tre arbetsen-
heterna tillsammans bidra till att formulera principer för ”det goda arbetet”. 
Något som kan kallas ”det social arbetets verksamhetsidé”.  

Det efterföljande arbetet i arbetsgrupperna innebär att de givna förslagen 
på bärande principer för arbetat, som lades fram vid det inledande idésemina-
riet, fördjupas och konkretiseras.  

I den nämnda arbetsgruppen har också arbetet med att utveckla metoder 
för att säkerställa kvalitet inletts. För det kontinuerliga arbetet i arbetsgrupper-
na med kvalitets- och utvärderingsfrågor (att finna metoder, indikatorer, mått 
för kvalitetssäkring o s v) erhålls forskarstöd från utvärderare inom Triaden. 
Det kontinuerliga arbetet bedrivas i form av en så kallad ”forskningscirkel”. 
Arbetsgruppen avsätter ca en två timmar var 14:e dag för detta arbete. 
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Den totala arbetstiden som forskaren lägger ned i arbetet motsvarar cirka 
20% av heltid. Avsikten är här att forskaren i den tid som förflyter mellan 
sammanträffandena med kvalitetsgruppen skall kunna systematisera, struktu-
rera, renskriva, och med övriga utvärderare inom Triaden, eller andra forskare 
diskutera utvecklingen i arbetsgruppen. Mellan träffarna behöver forskarna 
också kunna förbereda sådana frågor som arbetsgrupperna bett dem ta fram 
fakta kring.  

Ursprungligen planerades projektet för att kvalitetsgruppen skulle for-
mas i alla de tre enheterna. Av praktiska skäl har inte så skett. Utifrån den ur-
sprungliga planeringen var avsikten att de tre arbetsgrupperna skulle erhålla 
ytterligare stöd i sitt arbetet med att fördjupas och konkretiseras de tankar 
kring ”det goda arbetet” som formades vid idéseminariet, och arbetet med att 
utveckla metoder för utvärdering/kvalitetssäkring. Vid en dialogkonferens 
skulle möjlighet ges att fördjupa sig i den första frågan, medan två kortare sam-
lingar, sk. ”erfarenhetsutbyten” planeras för den senare. eftersom den ur-
sprungliga indelningen i tre grupper frångåtts är det i dagens läge mer osäkert 
om de två nämnda aktiviteterna kommer att genomförts som planerat. 

Projektet är tänkt att avslutas med en slutkonferens då erfarenheterna 
från de tre arbetsgrupperna kring hela arbetet sammanfattas.  

Det huvudsakliga materialet för utvärderingen av kvalitetsarbetet kom-
mer att bestå av arbetsgruppernas skriftliga redovisningar vid idékonferensen, 
projektledarens/forskarstödets anteckningar förda vid interaktionen med de 
anställda under arbetet med forskningscirklarna, samt eventuellt dokumenta-
tion från dialogkonferensen.  

3.4.2 Att mäta kvalitet inom demensvården i Örebro Kommun, 
Eskilstuna kommun och Västerås stad 

1. Vad ska utvärderas? 
Kommunerna har satsat stora resurser på att ge de demenssjuka en god 
omvårdnad. Det är viktigt att kunna avgöra om denne demensvård håller en 
god kvalitet. Triadens styrgrupp har mot bakgrund av detta beslutat att 
studera demensenheter inom särskilda boendeformer i Eskilstuna, Västerås 
och Örebro kommuner genom en förstudie som underlag för att utforma en 
huvudstudie.  
2. Syfte  
Syftet med förstudien är att identifiera olika kvalitetsområden inom demens-
vården som kan användas för jämförelser mellan olika vårdenheter. Dessa om-
råden ska spegla kvalitetsaspekter utifrån brukarnas perspektiv. Studien avser 
att behandlar följande två områden: 
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• Gemensam jämförelsebas - Utarbeta metoder så att nyckeltal blir jämförbara 
mellan de tre kommunerna. Nyckeltalen ska därefter sammanställas och 
presenteras.  

• Vilken kvalitet har vi - Utarbeta metoder för hur kvaliteten kan mätas inom 
de nyckeltalsområden som presenteras. Kvalitetsaspekterna skall utgå 
från brukarnas perspektiv och relateras till nyckeltalsredovisningen.  

3. Metod 
Nils-Erik Larson och Marie Pettersson, utvärderare i Triaden, genomför projek-
tet. En projektgrupp med verksamhetsföreträdare från äldreomsorgen i Eskils-
tuna, Västerås och Örebro kommuner har även medverkat i arbetet.  

Inom ramen för förstudien har en omfattande inventering av kunskaps-
källor beträffande kvalitet inom demensvården genomförts. Inventering har 
innefattat: Kunskapsinventering om demensvård vid demensenheter i särskild 
boendeformer. Studium av äldreomsorgsplaner och demensplaner i Eskilstu-
na, Västerås och Örebro kommuner. Utarbetande av en modell för beräkning 
av vårddygnskostnad. Undersökning av vilka kvalitetsmått som använts vid 
olika utvärderingar inom demensvården samt enkät till samtliga vårdenheter 
för dementa inom Eskilstuna, Västerås och Örebro kommuner samt ”Focus-
grupper” med representanter från demensenheter i Eskilstuna, Västerås och 
Örebro kommuner kring frågan vad som är en god kvalitet i omvårdnadsarbe-
tet. Eftersom de dementa inte själva kan göra sin stämma hörd så måste perso-
nalens förmåga att tolka och omsätta de dementas krav på en god omvårdnad 
vara viktig.  

En litteratursökning har utförts för att få en överblick av aktuell forsk-
ningslitteratur. I bl.a. Spri-line befanns cirka 802 objekt behandla ämnet de-
mens. Ett urval gjordes av utvärderingar som avsåg gruppboenden för demen-
ta under de senaste tre åren samt av övrig relevant litteratur.  

Under den pågående förstudien har Triadens styrgrupp gett ett tilläggs-
uppdrag för det aktuella projektet. Detta innebar att Focusgrupper skulle 
genomföras med ”anhöriga” i Eskilstuna, Västerås och Örebro. Det har dock 
visat sig vara förenat med svårigheter att sammankalla Focusgrupper med 
anhöriga i en av kommunerna  inom den relativt snäva tidsram som uppdra-
get gavs. Denna del har därför slutförts i endast två av tre kommuner under 
projekttiden.  

Ett viktigt led i utvärderingen har varit att skaffa en bild av demensenhe-
terna i kommunerna. Ett frågeformulär skickades till samtliga demensenheter 
inom Eskilstuna, Västerås och Örebro kommun. Med demensenhet avses här 
en särskild enhet för personer med demens, enheten kan vara ett separat 
gruppboende eller en integrerad enhet i annat särskilt boende. Totalt fick 18 
enheter i Eskilstuna, 14 enheter i Västerås och 17 enheter i Örebro möjlighet att 
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besvara formuläret. Tre påminnelser gick ut till de som inte svarat. Enkäten 
utarbetades i samarbete med projektgruppen. Frågeställningarna i formuläret 
ligger i linje med refererade utvärderingar av demensvård. Frågorna rör loka-
ler, personal, fortbildning, handledning, förekomst av vårdplaner, aktiviteter 
för de boende, anhörigmedverkan och kvalitetsarbete för varje enhet. Dessut-
om frågades efter kön, ålder, diagnos och vårdtyngd för varje boende vid enhe-
ten. Frågeformuläret återfinns i bilaga. Svarsfrekvensen blev totalt 92%, d v s 45 
av de 49 tillfrågade demensenheterna besvarade frågeformuläret.  

Till stöd för personalens beskrivning av kvalitet för demensvård har s k 
Focusgrupper använts. Tekniken vid Focusgrupper är väl utvecklad och testad 
och utgår från gruppintervjuer. Focusgrupper kan användas när man snabbt 
och i begränsad omfattning vill bilda sig en uppfattning om vad en grupp an-
ser. Med en Focusgrupp är det möjligt att få fram en bild av vilka faktorer som 
är viktiga och få en betygssättning/rangordning av dessa faktorer. Deltagarna i 
en Focusgrupp ska vara representativa för den valda målgruppen. I Eskilstuna, 
Västerås och Örebro kommun ombads sex demensenheter utse en underskö-
terska/vårdbiträde att delta i en Focusgrupp. På så sätt bildades tre diskus-
sionsgrupper med 5 - 6 deltagare i varje grupp.  

Focusgrupperna fick utifrån egna erfarenheter diskutera frågan: ”Vad 
tycker du ,kännetecknar en god omvårdnad för personer med demens?”. Un-
der mötet fanns även en gruppledare och en observatör närvarande. Grupple-
daren och observatören antecknade och systematiserade allt som sades vid 
diskussionen.  

4. Preliminära resultat 
Resultatet från de tre Focusgrupperna med omsorgspersonal sammanställdes 
och skickades till deltagarna. De fick i uppdrag att ange de tio viktiga kvalitets-
områden och därefter rangordna de tre viktigaste områdena. Eftersom arbetet 
inte är avslutat så har heller icke resultatet återförts till de aktuella verksamhe-
terna.  

I förstudien beskrivs kortfattat demenssjukdomar, sjukdomarnas omfatt-
ning samt gruppboenden för dementa som en verksamhetsidé. Därefter åter-
ges vad bl. a Socialstyrelsen och länsstyrelserna anser ska känneteckna en god 
demensvård. I kunskapsinventeringen ingår även att beskriva mätbara fakto-
rer som använts i olika utvärderingar under senare år. I särskilt avsnitt redo-
görs för de nyckeltal som presenteras i ”Vad kostar verksamheten i din kom-
mun?” (Statistiska Centralbyrån och Svenska Kommunförbundet 1996). 

Kostnadsaspekten har också funnits med i diskussionerna som förts med 
den projektgrupp som utvärderarna arbetat tillsammans med. Projektgruppen 
har framhållit att det är viktigt att behandla frågan om hur effektiv en verk-
samhet är ur kostnadssynpunkt. En diskussion har därvid förts om hur dessa 
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kostnader ska beräknas. Synpunkter har även inhämtats från ekonomiansvari-
ga i Eskilstuna och Västerås. En modell för att beräkna vårddygnskostnad på 
ett enhetligt sätt har därefter utarbetats.  
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Avsikten med detta avsnitt är att utvärdera Triaden-projektet genom att med 
några skilda angreppssätt söka belysa ‘värdet’ av de utvärderingar som ge-
nomförts inom Triadens ram. I Kapitel 4 utvärdering av resultat görs en kri-
tiskt granskning av tre genomförda utvecklings- och utvärderingsprojekt. I 
Kapitel 5 kunskapsspridning granskas frågan om kunskapsspridning och an-
vändning av resultat från Triaden. Perspektivet i utvärderingen är inriktat på 
den operativa nivån i Triaden, d.v.s. hur olika utvärderings- och utvecklings-
arbeten realiseras.  

Slutligen, i Kapitel 6 utvärdering av triadens styrning och ledning utvär-
deras Triadens syfte och genomförande på ledningsnivån. Perspektivet här är 
inriktat på styrningsnivån. d.v.s. hur mål och idéer för Triadens arbete formu-
lerats på det som brukar benämnas som ”formuleringsarenan”. 

4 UTVÄRDERING AV RESULTAT  

De kritiska analyserna har utförts av olika medverkande i projektarbetet. Den 
inledande granskningen av tre projekt har gjorts av Veiko Pelto Piiri, Högsko-
lan i Örebro. För att få synpunkter på användbarheten av genomförda utvär-
deringar har Nils-Erik Larson och Mari Pettersson gjort intervjuer med verk-
samhetsföreträdare i respektive utvärdering. Övrigt underlag för utvärdering-
en utgörs i huvudsak av den dokumentation som finns redovisad från genom-
förda utvärderingar inom Triaden, samt av protokoll och minnesanteckningar 
från projektarbetet. Utvärderargruppen inom Triaden svarar gemensamt för 
underlaget till dokumentationen. 

Huvudansvariga för utvärderingen är Ove Karlsson och Christian Kull-
berg som också har sammanställ rapporten.  

4.1 Kritisk granskning av tre utvärderingar i Triaden 

I detta avsnitt görs en kritisk granskning av det sätt som tre utvärderingar ut-
förts på. Varje kommun som deltagit i Triaden-samarbetet har haft en utvärde-
rare anställd. De tre utvärderarna finns med i denna kritiska granskning med 
var sin utvärdering.  

4.1.1 Utgångspunkter för granskningen 

En enkel manual skapades för hur utvärderingarna skulle granskas. Denna 
manual har under arbetets gång ändrats för att den skulle vara känslig för de 
utvärderingar som valts. Idén med manualen var att samtliga utvärderingar 
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skulle granskas på lika villkor. Den ställer inte samma höga krav som "Pro-
gram Evaluation Standards", som ESO-rapporten "Kan myndigheter utvärdera 
sig själva?" (Finansdepartementet, 1996) använde sig av. Däremot håller sig 
manualen inom de mer pragmatiska ramar som Øvretveit (1996), och Jerkedal 
(1990), ställer på en utvärdering; att ge ny kunskap som kan vara användbar 
för intressenter. 

1. Vem är författare till, och beställare av, utvärderingen? 

2. Vad är syftet med utvärderingen?  

3. Vilka kriterier utgår utvärderingen från? Diskuteras kriterierna? 

4. Vilken/vilka metoder och urvalskriterier användes? Antal personer och 
eventuellt bortfall? Finns bortfallsanalys? Mäter operationaliseringarna 
det man vill mäta på ett tillfredsställande sätt? 

5. Vilka är resultaten? Hur analyseras data? Finns ekonomiska resone-
mang om verksamheten? 

6. Vilka slutsatser presenteras i utvärderingen? Finns empirisk grund för 
dessa? 

7. Slutbedömning. Helhetsbild av utvärderingen. Är utvärderaren neutral? 

De tre utvärderingarna kommer att jämföras mot varandra utifrån resultatet 
från den kritiska granskningen. Fyra kriterier skapades utifrån Triadens mål-
dokument för att bedöma de valda utvärderingarna. Kriterierna besvaras i för-
sta hand utifrån resultatet som den kritiska granskningen gett, i andra hand 
från sex andra utvärderingar som producerats inom Triaden. 

4.1.2 Utvärdering av familjerådgivning i Eskilstuna m.fl. kommuner 

Författare och beställare: Nils-Erik Larson, utvärderare i Triaden, Eskilstuna. Be-
ställare av utvärderingen är Eskilstuna kommun. 

Syfte och kriterier: En allmän utvärdering av verksamheten, men också att 
producera ett beslutsunderlag för att kunna ta ställning till driftformen. Utvär-
deringen utgår från Socialstyrelsens meddelandeblad 17/94. Kriterierna pro-
blematiserats ej i utvärderingen. 

Metod: Utvärderingen innehåller två metoder; intervjuer med nyckelper-
soner på familjerådgivningen och Vårdförbundet Sörmland, och en enkät till 
dem som besökt familjerådgivningen. Resultatet jämförs med Socialstyrelsens 
kriterier för hur familjerådgivning bör bedrivas. Samtliga besökande fick enkä-
ten under utvärderingstiden. 88 personer har svarat på enkäten, vilket är ca 
30% av besökarna.  

Bortfallsanalys saknas. Enligt utvärderingen är enkäten inte representativ 
p g a det stora bortfallet. Andra metodproblem diskuteras ej. Att intervjua 
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nyckelpersoner har fördelen att det snabbt går att få fram information. Nackde-
len kan vara att den bild som ges av verksamheten inte behöver vara det enda 
perspektivet som går att anlägga. Frågeställningarna i utvärderingen ligger 
dock på ett ganska ytligt plan, ex "Vilken utbildning har personalen?" och "Vil-
ka väntetider har familjerådgivningen?". Detta innebär att ett annat perspektiv 
troligtvis inte hade gett andra resultat. 

Resultat: Huvudresultaten presenteras punktvis i början. Några av dessa 
är slutsatser vilka inte diskuteras. Utvärderingen är informativ; den ger en bra 
bakgrund till hur Vårdförbundet Sörmland fick huvudmannaskapet för famil-
jerådgivningen, de krav som Socialstyrelsen ställer för familjerådgivningen, 
och hur Familjerådgivningen i Sörmland är organiserad.  

Den granskande utvärderingen kom fram till att; personaltätheten och 
kompetensen är god, lokalerna är ändamålsenliga, situationen är tillfredsstäl-
lande vad gäller väntetider, telefontider och besökstider, tillgängligheten för 
allmänheten är hög och en gång i veckan finns kvällsmottagning, informatio-
nen till allmänheten är tillfredsställande, avgiften är 70 kr och möjlighet till av-
giftsbefrielse finns, och sekretessen är god. De flesta hade 2-4 samtal. Samtalen 
handlade oftast om hur parrelationen skulle räddas eller så var det ett separa-
tionsarbete.  

Det utåtriktade arbetet hade ofta riktat sig till andra myndigheter, men 
inte alltid, exempelvis har man också nått 303 fäder i s k "pappa-grupper". Det 
finns, enligt utvärderingen, tillfredsställande uppföljningar av verksamhet vad 
avser kvalitet. Familjerådgivning till invandrare/flyktingar är under utveck-
ling. Enkäten till de besökande visar att en majoritet av de som svarat var nöjda 
med den väntetid de hade, besökstiden, geografisk placering av mottagningen, 
kontakten de hade haft med familjerådgivaren och den hjälp de fått. De besö-
kare som gett egna kommentarer om familjerådgivning var alla positiva till 
den. Ekonomiska fakta och resonemang ingår ej i utvärderingen.  

Slutsatser: Utvärderingens slutsatser är att familjerådgivningsverksamhe-
ten mycket väl motsvarar de krav som Socialstyrelsen formulerat. Empiriskt 
stöd för denna slutsats presenteras. Frågan om vad uppfyllelsen av dessa krite-
rier garanterar diskuteras inte. Vårdförbundet i Sörmland driver familjeråd-
givningen på ett ändamålsenligt sätt som gagnar verksamheten. Vilka data 
som ligger till grund för denna slutsats presenteras inte, troligen är denna slut-
sats en följd av den första slutsatsen. Familjerådgivningen har en bra uppfölj-
ning av sin verksamhet. Detta baseras på att utvärderaren kunnat använda sig 
av materialet i utvärderingen. Kvaliteten i uppföljningen tas inte upp till dis-
kussion. 

Slutbedömning: Den som inte vet så mycket om familjerådgivningen får 
snabbt en bra bild av den. Trots att utvärderingen håller sig på ett ganska ytligt 
plan så visar den att familjerådgivningen organisatoriskt uppfyller de grund-
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läggande kriterier som Socialstyrelsen ställer. Detta är viktigt eftersom ett syfte 
med utvärderingen var att ge beslutsunderlag för att ta ställning till driftfor-
men för familjerådgivningen. Alternativa driftformer, och deras konsekvenser 
för verksamheten, borde ha diskuterats. Resultatet säger inget om vilken effekt 
samtalen kan ha haft. Misstanken att utvärderingen är partisk kan uppkomma 
eftersom så stor del av informationen i utvärderingen kommer från personalen 
och att kritik mot verksamheten saknas. 

4.1.3 Utvärdering av Familjerådgivningen i Västerås stad 

Författare och beställare: Marie Pettersson, utvärderare i Triaden, Västerås. Be-
ställare av utvärderingen är individ- och familjenämnden i Västerås stad. 

Syfte och kriterier: Utvärderingens syfte var att utvärdera om kvalitetsmå-
len för familjerådgivningen var uppfyllda. Kvalitetskraven som finns i avtalet 
mellan Västerås kommun och Familjerådgivningen är kriterierna för utvärde-
ringen. Avtalet har följande kvalitetsmål:  

• 80% ska ha uppfattat kontakten som positiv i förhållande till sina rela-
tionsproblem.  

• 80% ska utifrån en individuell målrelaterad utvärdering uppfatta att den 
personliga situationen förändrats i positiv riktning. 

• Minst 90% av samarbetssamtalen utan remissförfarande ska uppnå en 
lösning utan att behov av rättsliga åtgärder föreligger. 

• Tid för familjerådgivning ska kunna erbjudas inom en månad. 

Det tredje kriteriet, om samarbetssamtalen, omfattas inte av denna utvärde-
ring. En problematisering av kriterierna finns ej, exempelvis vad innebär det att 
80% är nöjda? 

Metod: Utvärderingen syftar till att mäta upplevelsen av den kontakt som 
besökaren haft med, och den hjälp de fått av, familjerådgivningen. En enkät 
har konstruerats där de tre kvalitetsmålen har operationaliserats. Enkäten be-
stod av sju bakgrundsfrågor, sex frågor om förändring tack vare samtalen, två 
av dessa frågor handlar om relationen till de egna barnen, och tio andra frågor. 
De svarande delas i två grupper; de som gått på minst fem samtal och de som 
gått på färre samtal. En jämförelse sker mellan könen där båda i förhållandet 
svarat på enkäten och mellan sambo och särbo samt om man bor i Västerås 
eller på andra orter. Samtliga som under utvärderingstiden avslutade samtalen 
fick enkäten. Totalt svarade 179 personer på enkäten, av dessa var 88 par. 
Svarsfrekvensen var 63%.  

En strukturell bortfallsannalys har genomförts. Svagheter med utvärde-
ringsmodellen diskuteras. Konstruktionen av en fråga i enkäten förutsätter 
ibland att en negativ förändring hos besökarna inte kan vara orsakad av famil-
jerådgivningen. Frågorna om förändring är så allmänt hållna att man kan ifrå-
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gasätta hur resultatet bör tolkas. Mäter frågorna en verklig förändring, eller 
enbart den goda bild som besökarna vill ge av sig själva som människor med 
en positiv utveckling? Detta är också något som författaren själv diskuterar i 
rapporten. 

Resultat: Bra beskrivning av verksamheten. Samtliga resultat från enkäten 
presenterades. Även citat från enkäten redovisas. Besöksorsakerna har delats 
in i tre grupper; önskan om att skapa en bra och varaktig parrelation (ca hälf-
ten), lösa kommunikationsproblem (ca en tredjedel) eller separera så smärtfritt 
som möjligt (ca en femtedel).  

Slutsatser: Den låga svarsfrekvensen gör att det inte går att generalisera 
utifrån studien. Utvärderingen anser att eftersom 2/3 av bortfallet bestod av 
dem som haft minst fem samtal skulle resultatet troligen varit bättre om fler 
hade svarat. Slutsatsen i utvärderingen är att "..därmed bedöms måluppfyllel-
sen vara säkerställd". Den andra slutsatsen är att det finns statistiskt signifikan-
ta skillnader mellan dem som haft minst fem samtal och de som haft färre när 
det gäller; förändring i de nära relationerna, att kunna tala med varandra, att 
förstå sig själv, och förändring i föräldrarollen. Vilken typ av statistiska test 
som stödjer detta redovisas inte. Varför det finns en stor skillnad mellan dem 
som varit på fler samtal jämfört med dem som varit på färre diskuteras. Utvär-
deringens hypotes var att besökarna skilde sig åt i motivation. 

Slutbedömning: Utvärderingen ger en god bild av verksamheten. Men om 
besökarna tack vare familjerådgivningen upplevt en verklig positiv förändring 
lyckas inte utvärderingen ge svar på.  

4.1.4 Utvärdering av familjebehandlingsenheten Skaldevillan i Vivalla-
Lundby i Örebro kommun 

Författare och beställare: Bo Ek, utvärderare i Triaden, Örebro. Utvärderingen är 
beställd av kommundelen Vivalla-Lundby, Örebro kommun. 

Syfte och kriterier: Kommundelen ville veta resultaten av verksamheten för 
att utveckla den, och Örebro kommun var intresserad att få en utvärdering av 
öppenvården som Skaldevillan arbetade med. Utvärderingen är gjord ur ett 
brukarperspektiv, verksamhetens målsättning om "personlig växt", och "social-
tjänstens förhållningssätt".  

Kriterierna och utvärderarens förhållningssätt till verksamheten diskute-
ras. 

Metod: Intervjuer med familjerna som varit heltidsinskrivna under tiden 
1993-1995. Av fjorton familjer med barn var åtta ensamstående kvinnor och 
fyra par. Personalen intervjuades. Socialsekreterarna som varit handläggare för 
de familjer som ingick i studien fick ett brev där utvärderaren ville få ett om-
döme om samarbetet med Skaldevillan. Kostnader för helinskrivning jämförs 
med priser på andra institutioner. När det gäller brukarintervjuer försöker ut-
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värderaren få fram eventuell positiv förändring som skett tack vare Skaldevil-
lan, negativ förändring undersöktes ej. Varje intervju tog ca en timme. Frågor 
om sociala förhållanden och personlig växt ställdes till brukarna. Intervju 
genomfördes med tolv av fjorton familjer. Hur dessa kontaktades vara noga 
planerat. Två familjer (kvinnor) hör till bortfallet.  

Ingen bortfallsanalys görs. Svagheten i metoden, att låta brukarna själv 
värdera sin situation nu och då, påpekas. Intervjumanualen saknas som bilaga. 

Resultat: En bra beskrivning av verksamheten, det finns gott om citat 
både från brukar- och personalintervjuerna. Citat ur familjeintervjuerna pre-
senteras under rubrikerna; personlig växt, om foton (från utflykter och mini-
semester), om nätverksarbete (främst att knyta kontakt med pappan), om bar-
nen, om arbetsmetoder, negativt, och om man skulle rekommendera Skaldevil-
lan till någon annan som befann sig i liknande situation. Föreståndaren fick 
kommentera det som uppkom under rubriken ”kritik”. Personerna var positi-
va till den behandling de fått.  

En tabell om eventuell förbättring av situationen tack vare Skaldevillan 
har sammanställts. Sex olika kategorier har tagit fram (siffrorna står för antal 
familjer, den första för en positiv förändring och den andra för en oförändrad 
situation); bostad (5 - 7), socialbidragsberoende (2 - 10), sysselsättning (6 - 6), 
relationer i familjen (8 - 4), fritids (5 - 7), och egen inre trygghet (personlig växt) 
(10 - 2). Tio av familjerna var positiva till det bemötandet de fått, två hade ex-
empel på dåligt bemötande men var inte genomgående negativa. Nio av famil-
jerna skulle rekommendera Skaldevillan till andra i liknande situation. Samtli-
ga socialsekreterare var positiva till Skaldevillan.  

Intervjuerna med personalen presenteras nästan genomgående enbart 
genom citat. Följande rubriker återfinns (eventuella sammanfattningar av ut-
värderaren inom parentes); om utbildning och erfarenheter (positivt att arbets-
gruppen har olika bakgrund), om personliga egenskaper, om vad jobbet går ut 
på, om arbetsledning (personalen är nöjd), om arbetsmiljö, (små utrymmen, ej 
nödvändigtvis negativt), och om trivsel (samtliga trivs). Analysen saknas av 
personalintervjuerna och kunde ha varit mer omfattande av brukarintervjuer-
na. 

Slutsatser: Utvärderaren drar tre slutsatser. Första slutsatsen dras utifrån 
familjeintervjuerna "att vistelsen för dem med något undantag inneburit ‘per-
sonlig växt’ och att deras upplevda livskvalitet förbättrats. Denna slutsats är 
underbyggd med empiriska data. Problemet är att negativ utveckling inte un-
dersöktes. I den andra slutsatsen ställs följande kriterier för kvalitetsvärdering 
av tjänster; förtroende, tillgänglighet/enkelhet, engagemang, kontinuitet, åter-
ställningsförmåga (rätta till det som blivit fel/lyhördhet för kritik).  

Utvärderingens slutsats är att Skaldevillan uppfyller samtliga dessa kvali-
tetsfaktorer väl. Som läsare är det omöjligt att veta vilka data slutsatsen hänvi-
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sar till. För att dra denna slutsats måste det empiriska materialet som talar för, 
men även emot, presenteras för varje faktor för sig. Därefter kan olika möjliga 
slutsatser diskuteras. Den tredje slutsatsen handlar om verksamhetens inre 
effektivitet, d v s att man har en policy, där verksamhetsidé, mål och strategier 
och ledningsfilosofi läggs fast och förankras, en personalpolitik som stöder och 
utvecklar verksamheten, en optimal personaldimensionering och en god ar-
betsmiljö" (Sandell & Berglund ref. i Ek 1997). Enligt utvärderingen visar sam-
talen med personalen och föreståndaren "att också den inre effektiviteten i 
verksamheten är god.". Denna slutsats har samma brist som den andra slutsat-
sen, personalintervjuerna har inte analyserats utifrån "inre effektivitet". Det är 
också tveksamt om en sådan slutsats kan dras enbart utifrån personalintervju-
er.  

Slutbedömning: Utvärderingen ger en bra beskrivning av verksamheten 
och de människor som är dess brukare, därför har den ett värde som informa-
tionsmaterial. Den säger föga om vilka effekter verksamheten har haft vård-
mässigt, förutom att många upplevt en positiv förändring. Att negativ utveck-
ling för familjerna inte undersöktes ger intryck av partiskhet. De ekonomiska 
fakta som presenteras säger inget om de ekonomiska effekter verksamheten 
har haft för kommundelen. 

4.2 En jämförelse mellan utvärderingarna 

Utvärderingen av familjerådgivningen i Västerås var starkt inriktad på enkät-
undersökningen och frågan om upplevelsen hos besökarna. Enkätsvaren pre-
senteras utförligt, men analyseras otillräckligt. Utvärderingen av familjeråd-
givningen i Sörmland var inriktad på om verksamheten uppfyllde de formella 
kriterierna. Familjerådgivningen i Sörmland beskrivs utförligare, med fler 
konkreta uppgifter, än familjerådgivning i Västerås. Detta gör att utvärdering-
en av Familjerådgivningen i Sörmland har ett störst informationsvärde av des-
sa två utvärderingar. Utvärderingen av Skaldevillan skiljer sig från ovanståen-
de genom att den lyckades att komma nära människor som har haft stora soci-
ala problem på ett etiskt hållbart sätt, och dessutom med litet bortfall. Detta 
kan förklaras med en noggrann planering för utvärderingen. Trots att denna 
utvärdering har sina metodologiska brister visar den på ett mer övertygande 
sätt att en positiv förändring hade skett för brukarna än vad utvärderingarna 
av familjerådgivningarna.  

Det finns två problem med de utvärderingar som granskats. För det för-
sta saknas källkritik i alltför hög utsträckning. Källkritiken hade kunnat stärkas 
genom att använda triangulering (Yin 1989), där fakta från flera källor, eller 
metoder, om samma fenomen ställs mot varandra. För det andra har man inte 
på ett konsekvent sätt analyserat det empiriska materialet så att läsaren själv-
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ständigt skulle kunna göra en bedömning av slutsatserna. Dessa problem 
minskar utvärderingarnas tillförlitlighet.  

4.3 En jämförelse mot kriterier utifrån Triadens mål  

Fyra kriterier kan skapas med utgångspunkt i Triadens mål (Kapitel 1 inled-
ning) för att kontrollera om utvärderingarna uppfyller målen.  

• Det första kriteriet kan sammanfattas i frågan "Har Triadenutvärderingar 
mätt vilka effekter som kommunala verksamheter har haft för medbor-
garna?".  

Frågan om effekter kan dels tolkas som kostnadseffektivitet, dels som en fråga 
om att följa beslutade regler på formellt rätt sätt. Hur kostnadseffektiva verk-
samheterna var utvärderades inte, enbart när det gäller Skaldevillan finns eko-
nomiska jämförelser. När det gäller familjerådgivningen i Sörmland så är ut-
värderingen gjord utifrån regeltänkande; följer verksamheten de regler den 
borde följa? 

• Det andra kriteriet kan sammanfattas i frågan "Har utvärderingarna gjorts 
i nära samarbete med verksamheterna, med ett utvecklingssyfte?"  

Utvärderarna har god kunskap om de verksamheter som de utvärderar och 
det har funnits en dialog mellan arbetsplatsen och utvärderaren. I fallet med 
familjerådgivningen i Sörmland (Larson 1997) var det ett uttalat syfte med ut-
värderingen att diskutera utvärderingstänkande för familjerådgivning. När det 
gäller Skaldevillan genomfördes hela utvärderingen i nära samarbete, vilket 
troligtvis bidragit till att de flesta familjer ställt upp i utvärderingen. Samtliga 
utvärderingarna ger intrycket av att de har gjorts i nära samarbete med verk-
samheterna och kan därför ha haft en positiv effekt på arbetsplatsens egen 
uppföljning av sin verksamhet.  

• Det tredje kriteriet kan sammanfattas i frågan "Har medborgar- och bru-
karperspektiv använts i utvärderingarna?".  

Medborgarperspektiv har använts i den granskande utvärderingen av familje-
rådgivningen i Sörmland. Att ta reda på om en verksamhet organisatoriskt 
uppfyller kraven som ställs är både ett myndighetsperspektiv och ett medbor-
garperspektiv. Frågan är ju ”hur används våra skattemedel?” I de två andra 
utvärderingarna har man mer av brukarperspektiv, eftersom frågan i dem är 
”hur upplevde brukarna den hjälp de fått?” Samtliga tre utvärderingar är dock 
lojala med sin egen organisation, det är svårt att finna kritik mot de utvärdera-
de verksamheterna. 

• Det fjärde kriteriet kan sammanfattas i frågan "Har intressanta jämförande 
studier genomförts?"  
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Både i fallen med familjerådgivnings- och familjebehandlingsverksamheten 
hade man med fördel kunnat använda en jämförande studie. Denna möjlighet 
har inte utnyttjas vare sig i de tre granskade eller i de andra sex Triaden utvär-
deringarna. Det aktuella perspektivet förekommer dock i ett pågående projekt.  

4.4 Slutsatser  

Slutsatser om Triadens utvärderingsverksamhet utifrån dessa tre utvärdering-
ar är följande. Styrkan i utvärderingarna är att utvärderarna har ansträngt sig 
för att göra utvärderingarna i nära samarbete med verksamheterna och att de 
haft ett medborgar- och/eller brukarperspektiv. Svagheten är att utvärderarna 
är så positiva till den utvärderade verksamheten att utvärderingarna tenderar 
att bli partiska. Dessutom har inte möjligheten att göra jämförande studier ut-
nyttjas, och effektmätningar har ej genomförts i alla tre kommunerna. 

Ingen av de granskade utvärderingarna innehåller information om vilka 
resurser utvärderaren hade till sitt förfogande. Det är därför svårt att veta om 
de resurser som fanns hade kunnat utnyttjas bättre, eller om kvaliteten var 
högsta möjliga med tanke på tillgängliga resurser.  

4.5 Förslag på framtida förbättringar 

Nedan följer några förslag på hur en kvalitetshöjning av utvärderingarna hade 
kunnat göras. 

Om relevanta data kontinuerligt hade samlas in så hade kvaliteten varit 
högre i utvärderingarna. Förutsättningen är att metoden för den kommande 
utvärderingen är fastslagen så att rätt data samlas in. Detta förutsätter en lång-
siktighet i dokumentationen av sociala problem i kommunerna som inte finns 
idag (Granholm, 1998). 

Man bör starta utvärderingen med en väl genomarbetad metod.  
Kritik saknas mot verksamheterna i utvärderingarna.  

Ett problem att utvärdera sociala verksamheter är att en positiv förändring kan 
bero på något som kallas för "mognad" i metodlitteraturen (Cook & Campbell 
1979 s 52). Vilket betyder att när en behandling påbörjas har personen eller 
familjen ofta "nått botten", och att en förbättring skulle inträffa oavsett om be-
handling sätts in eller inte. Detta problem blir mindre om (1) en experimentell 
metod används, i motsats till en quasi-experimentell eller annan metod och (2) 
att sociala myndigheter arbetar och samlar fakta långsiktigt. Först då kan man i 
kommunerna utvärdera behandlingseffekter, vilket var ett av huvudmålet för 
Triaden. Exempelvis i utvärderingen av Skaldevillan hade det varit möjligt att 
använda en experimentell metod, att familjerna slumpvis skulle erbjudits vård 
i Skaldevillan eller en annan vårdform. 
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5 KUNSKAPSSPRIDNING  

5.1 Användning av utvärderingar i Triaden  

Utvärderarna i Triaden har gjort en intervjuundersökning med verksamhetsfö-
reträdare som blivit föremål för och/eller deltagit i de utvärderingar som ge-
nomförts inom Triadens ram. (De aktuella frågeställningarna redogörs för i 
bilaga 1). Syftet har varit att få kunskap om hur man på verksamhetsnivå upp-
fattat genomförda utvärderingar och på vilket sätt det färdiga resultatet kom-
mit till användning.  

Målgrupp för intervjuerna är främst enhetscheferna vid de nio arbetsen-
heter som utvärderats inom Triadens ram. Detta innebär att en person från 
Örebro, tre personer från Eskilstuna och fem personer från Västerås intervjuats. 
Vissa intervjuer genomfördes vid besök i verksamheten, vissa genomförda per 
telefon. Tidsmässigt har intervjuerna tagit cirka 20 minuter. Innan de intervjuer 
som skedde per telefon sändes frågorna ut per brev, och samtidigt som ut-
skicket gjordes slöts också överenskommelse om lämplig tid för intervju. De 
tillfrågade har efter intervjun fått en utskrift som de kunnat lämna synpunkter 
på. 

5.2 Verksamhetsföreträdarnas synpunkter  

Nedan redovisas en sammanfattning av resultat från utvärderarnas intervjuer 
med verksamhetsföreträdare som varit berörda av utvärderingen. 

utvärdering av familjerådgivning i eskilstuna, m.fl. (3.1.1) 
Redovisningen grundar sig på resultatet från en intervju med föreståndaren 
och sekreteraren Verksamhetsföreträdarna beskriver att utvärderingen har 
använts flitigt i olika sammanhang. Den har delats ut till deltagarna i direktio-
nen för vårdförbundet, vilket utgörs av politiker från alla kommuner i Sörm-
lands län. Den har skickats till för kännedom till Flen, Katrineholm, Strängnäs, 
Vingåker och Kungsör. Tillsynsmyndigheterna som utgörs av länsstyrelserna i 
Sörmlands län och Västmanlands län har fått utvärderingen. Eftersom perso-
nalen anser att utvärderingen ger en bra beskrivning av familjerådgivnings-
verksamheten delar man ut denna vid studiebesök från högskolan och Kom-
vux. Vid planerade besök hos familjerätten i kommunerna avser man även att 
informera om verksamheten med utvärderingen som underlag. 
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utvärdering av uppsökande och aktiverande verksamheter bland psykiskt 
handikappade (3.1.2) 
Bedömning av utvärderingens användning grundas på intervju med personal-
gruppen. Resultatet visar att utvärderingen har använts och används fortfa-
rande mycket som bland annat för att ge information till utomstående. Vid en 
sammankomst med deltagare från hela landet på Kommunförbundet i Stock-
holm 971007, om uppsökande verksamhet bland psykiskt handikappade, de-
lades utvärderingen ut till samtliga deltagare Vid detta tillfälle presenterade 
personalen även verksamheten muntligt. Utvärderingen har också redovisats 
för Socialstyrelsen som med stöd av utvärderingen ska redovisa verksamheten 
som ett bra exempel på uppsökande verksamhet. Utvärderingen har redovi-
sats i andra sammanhang på riksnivå. 

utvärdering av boendestöd för psykiskt handikappade i torshälla stads 
kommundel i eskilstuna (3.1.3) 
Utvärderingen har behandlats i kommundelsnämnden i Torshälla. Med stöd 
av utvärderingen har den uppsökande verksamheten inrättats som en stadig-
varande verksamhet från att ha varit en tidsbegränsad försöksverksamhet. Be-
dömning av utvärderingens användning grundas på intervju med personal-
gruppen. Personalen säger att det inte framkom något nytt vid utvärderingen 
som man inte redan kände till. Samtidigt framhåller man att det är positivt att 
få ta del av en utförlig beskrivning av verksamheten. Verksamheten har inte 
förändrats på något sätt sedan utvärderingen gjordes. Man försöker fortfaran-
de få en lokal till verksamheten och förbättra dokumentationen, vilket påpeka-
des vid utvärderingen  

utvärdering av familjerådgivningen i västerås stad (3.1.4) 
Utvärderaren har fört diskussioner med ledningsansvariga i proAros. Familje-
rådgivningen säger att utvärderingen har använts men att det trots dokumen-
tationen har varit svårt att få gehör för det resultaten visar. Utvärderingen har 
också använts vid information till politiker, till länsstyrelsen och till andra fa-
miljerådgivare. 

utvärdering av hospice-verksamhet (3.1.6)  
Utvärderarens intervjuer med personal visar att mycket av det som framkom i 
utvärderingen sa personalen att de redan visste, men de ville gärna kunna visa 
och få det dokumenterat. En del av det som framkom i utvärderingen arbetar 
man med att förbättra. Utvärderingen har delats ut till många som själva vill 
starta en liknande verksamhet samt använts vid presentation. Utvärderingen 
har presenterats för politiker i äldre- och handikappnämnden. 
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utvärdering av daggrosen (3.1.7)  
Sedan utvärderingen blev klar har verksamheten redovisat vidtagna åtgärder 
för äldre- och handikappnämnden. Förändringar som genomförts efter utvär-
deringen är att individuell vårdplanering tillsammans med anhöriga har 
kommit igång. Information om rehabilitering har utformats. Personalen har 
börjat laga maten själva. De skulle nu vilja ha en utvärdering igen, av hela bo-
endet.  

utvärdering skaldevillan i vivalla-lundby kommundel i örebro (3.1.9)  
Utvärderaren har intervjuat en ledningspersonal vid Skaldevillan om hur ut-
värderingen har använts. Följande citat från intervjun ger en bild av hur an-
vändning har skett. 

”Spridningen av resultaten har jag själv stått för. Utvärderarna inom Triaden borde 
kanske haft bättre nätverk att sprida rapporten, men eftersom Bosse Ek slutade fick 
jag göra det arbetet själv. Jag är inte helt nöjd med spridningen. Jag skickade mate-
rial till, och talade med journalister på Nerikes Allehanda, Örebro Kuriren, Kom-
munaktuellt samt Sveas Puls. Jag fick tjata mycket och till slut publicerade Nerikes 
Allehanda en halvsida. Inga av de övriga tidningarna skrev något”.  

”Jag använder utvärderingen för att ”stoppa i händerna” på politiker. Man kan nog 
säga att överordnade inte känner till vår verksamhet, och vad vi faktiskt åstad-
kommer, så rapporten kan vara ett sätt att beskriva detta. Verksamheter med ett 
innehåll som till synes är ”enkelt” är väldigt mycket svårare att tala för än mer 
”svårare” verksamheter. Utvärderingen gav alla i personalen viktig feed-back på 
sitt arbete. Att tänka i utvärderingstermer är dock inget nytt för vår verksamhet. Vi 
intervjuar alla klienter innan de lämnar vår verksamhet. Så vi får feed-back på det 
sättet. Någon sammanställning av dessa intervjuer har dock ännu inte gjorts”.  

5.3 Analys av genomförande, resultat och användning 

När det gäller utvärderingarnas genomförande anser samtliga intervjuade att 
utvärderingarna har berört relevanta frågor och att resultatet ger en bra bild av 
den verksamhet som bedrivs. Flera menar att utvärderingen var ‘viktiga’, och i 
flera fall deltog personalen och enhetscheferna själva i arbetet med att konstru-
era undersökningsdesign och -instrument. I ett fall menar de tillfrågade att ut-
värderingen tog lite väl lång tid att genomföra.  

Många betonar sin tillfredsställelse med att få ha varit delaktiga i under-
sökningsprocessen. I ett fall betecknades det arbete som man deltog i som 
ovant men samtidigt intressant och lärorikt. Även på de enheter där persona-
len inte deltog i undersökningen är man nöjd med det sätt som utvärderingen 
genomfördes på. Vid en av de aktuella enheterna problematiserades de att 
planera och genomföra en utvärdering som uppfattades både skulle fungera 
‘kontrollerande’ och ‘verksamhetsutvecklande’. Enligt de tillfrågade finns en 
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inbyggd motsättning i att söka innefatta båda dessa syften i samma utvärde-
ring.  

Beträffande utvärderingarnas resultat är samtliga tillfrågade nöjda. 
Många betonar att inget direkt nytt framkom, utan att utvärderingarna snarast 
fungerat bekräftande för det man redan sedan tidigare visste. Trots detta är 
den allmänna synpunkten att utvärderingarna gav ‘feed-back’ till personalen, 
att det var viktigt att få verksamheten ‘dokumenterad’, att vissa aspekter av 
verksamheten ‘tydliggjordes’ och att resultaten av utvärderingarna utgör bra 
‘underlag’ för det fortsatta arbetet på enheterna.  

I de tre fall som resultaten inte enbart bekräftar det man redan tidigare 
visste utan, som det i ett fall uttrycks, förmedlar en ‘ny syn’ på det arbete som 
bedrivs, framhålls de även som ‘intressanta’. I ett av dessa fall finns intresse av 
att fördjupa sig i resultaten. I två av de övriga överväger man att använda re-
sultaten för att förbättra verksamheten. 

När det gäller användning så nämner samtliga intervjuade att de använt 
de färdiga rapporterna som ett slags ‘informationsmaterial’ om den egna verk-
samheten. De har använts som underlag vid olika typer av egna presentatio-
ner, och har till exempel delas ut vid ‘studiebesök’, delats ut till andra liknande 
verksamheter och till länsstyrelse, lokal tidningar med flera samt använts som 
underlag för att informera berörda politiker. I ett fall har utvärderingen betrak-
tats ge en så god beskrivning av verksamheten att socialstyrelsen visat intresse 
för att använda sig av den vid sina egna presentationer av exempel på ‘bra 
verksamheter’. Den nämnda utvärderingen har även distribuerats i stor om-
fattning på riksplanet.  

I ett fall nämns deltagandet i utvärderingen som värdefullt för den egna 
professionella utvecklingen, och som en metod för att utveckla det ‘terapeutis-
ka arbetet’. I ett annat fall menar den intervjuade att kontinuerlig uppföljning 
inte är något nytt i den utvärderade verksamheten, man ägnar sig åt löpande 
‘uppföljningar’. 

Två av de intervjuade problematiserar den ‘spridning’ i allmänhet och 
det ‘gehör’ bland politiker och andra berörda som utvärderingsrapporterna 
fått. I det ena fallet menar den intervjuade att trots att mycket ansträngningar 
lagts ned på att göra rapporten synlig så har den fått för liten spridning. I det 
andra fallet upplevs att resultaten trots att de presenterats för politiker inte ha 
fått genomslag i den förda politiken. En ‘helhetssyn’ på ‘resursanvändningen’ i 
kommunen saknas.  

5.4  Slutsatser 

Av intervjuerna framgår att man över lag inom verksamheterna är relativt po-
sitiva till de gjorda utvärderingarna. De positiva omdömena är inte helt förvå-
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nande starkast i de verksamheter där personalen känt att de själva haft ett in-
flytande över och intresse för genomförandet och resultatet av den genomför-
da utvärderingen. Inom dessa enheter finns också en viss öppenhet till ett fort-
satt utvecklings- och utvärderingsarbete. Men även inom de övriga verksam-
heterna ges de genomförda utvärderingarna ett relativt positivt omdöme. Inte 
ens inom den verksamhet den aktuella utvärderingen uppfattades som en kon-
trollåtgärd från verksamhetsansvarigas sida, och där motsättningen mellan 
utvärderingens kontrollerande och eventuella verksamhetsutvecklande syften 
problematiserades är omdömet om hur utvärderingen genomfördes positivt. 
Resultaten framhålls också av alla vara viktiga. Intressant att notera är att flera 
verksamheter anger att de på ett relativt handfast sätt haft användning av de 
gjorda utvärderingarna. Detta till trots att resultaten som det sägs egentligen 
inte ger dem någon ‘ny’ lärdom om den verksamhet de bedriver, utan snarare 
bekräftar det man redan visste. Vad denna handfasta användning innebär är i 
många fall att dela ut utvärderingen som en form av ‘verksamhetspresenta-
tion’. Om man däremot med användning mer tänker på ett verksamhetsut-
vecklande syfte ger svaren kanske en något annan bild. Endast i två fall nämns 
utvärdering som ett medel för att kontinuerligt kunna ha en bra kännedom och 
utveckla sin egen verksamhet.  
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6 UTVÄRDERING AV TRIADENS STYRNING OCH 
LEDNING  

6.1 Vad har Triaden syftat till? 

Ett ‘officiellt’ syfte med Triaden-projektet eller ”utvärderingsforum” som det i 
ett inledningsskede benämndes, anges i Triadens ursprungliga ansökan till 
socialstyrelsen (Dahllöf, Forsberg & Svensson, 1994). I detta dokument sägs att 
utvärderingsforum skall bidra till ”utvärdering och kvalitetsutveckling av so-
ciala tjänster inom äldre- och handikappomsorg och individ- och familjeom-
sorg”. Utöver detta sägs också att utvärderingsforum skall:  

• Utgöra ett regionalt centrum för utveckling och genomförande av utvär-
dering.  

• Utveckla metoder för egenvärdering av arbete. 

• Utveckla metoder för utvärdering av verksamhetskvalitet ur ett brukar-
perspektiv.  

Utvärderingsforums ”uppgift” anges i det nämnda dokumentet vara följande:  

• Genomföra jämförande studier i de tre kommunerna.  

• Utveckla modeller för målstyrning och måluppfyllelse. 

• Samla erfarenheter och erbjuda kunskap och kompetens för regionens 
kommuner kring utvärdering. 

• Vara inspiratör och samtalspartner till kommunerna vid utveckling av ut-
värdering. 

• Svara för utbildning i egenutvärdering och kring utvärdering.  

• På uppdrag genomföra utvärderings- och kvalitetsmätning.  

Dokumentet ”överenskommelse mellan Eskilstuna, Västerås och Örebro kommun om 
Triaden-Forum för social utvärdering” (Triaden, utan årtal) avviker något från 
ansökan till socialstyrelsen, I överenskommelsens tredje att-sats sägs enbart att 
Triaden skall ”utveckla metoder för utvärdering”. Den ‘konsultativa’ rollen 
som Triaden enligt det tidigare dokumentet skulle ha gentemot regionens 
kommuner har därmed tonats ned.  

Till syftesformuleringarna har dessutom ytterligare en punkt fogats, 
nämligen att Triaden Skall ”utföra utvärdering av verksamhet ur medborgar- 
och/eller brukarperspektiv” (vår kursivering). Denna formulering stämmer 
dock relativt väl överens med ett av de sätt som Triadens ”uppgift” specificeras 
i det ursprungliga dokumentet. Genom att lyfta in själva utförandet av utvärde-
ringar som en fristående del i syftesformulering i överenskommelsedokumen-
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tet kan man få intrycket att författarna ‘betonar’ att en viktig avsikt med det 
inrättade ‘forumet’ är att konkreta utvärderingar av verksamheter (ur ett bru-
karperspektiv) blir gjorda.  

I Triadens interna material med titel ”Projektuppdrag - Triaden” (Tria-
den, utan årtal) finns nästan exakt samma syften angivna, som i den ovan 
nämnda överenskommelsen mellan de tre kommunerna (den enda avvikelsen 
som förekommer är att begreppet ”egenvärdering” ändrats till ”egenutvärde-
ring”). I projektuppdraget omnämns en så kallad ”vision” med Triaden-
arbetet. Denna är utvecklandet av:  

Ett regionalt samarbete för kunskaps- erfarenhets- och tjänsteutbyte avseende ut-
värdering och utvärderingsmetoder som skall leda till kvalitetsutveckling och kost-
nadseffektivitet av verksamhet. 

I projektuppdraget finns också en rubrik med namnet ”mål/resultat”. Dessa 
punkter överensstämmer, förutom på en punkt, med de uppgiftsformuleringar 
som anges i den nämnda ansökan till socialstyrelsen. Den avvikelse som finns 
är att formuleringen ”samla erfarenheter och erbjuda kunskap och kompetens 
för regionens kommuner kring utvärdering”, som finns i ansökan till socialsty-
relsen, förändrats till: ”samla erfarenheter, kunskap och kompetens om utvär-
dering och kvalitetsutveckling för regionens kommuner”. Detta, kanske man 
kan säga, innebär att Triadens konsultativa roll tonats ned något. Även av for-
muleringen av visionen i projektuppdraget kan man få intrycket av att Triaden 
skall utföra konkreta utvärderingar. Detta markeras genom att man framhäver 
att inte bara skall ske kunskaps- erfarenhetsutbyte när det gäller utvärdering 
och utvärderingsmetoder, utan att man också skall ha ett ”tjänsteutbyte” be-
träffande dessa frågor.  

Ett sista dokument att nämna när det gäller syftet med, eller målet för, 
Triaden är den ”Projektbeskrivning” som utgör det informationsmaterial som 
Triaden distribuerar till andra samarbetspartners eller intresserade (Triaden, 
1996). I denna skrift omnämns Triadens ”uppgift” genom att särskilja ”utveck-
lingsinsatser” och ”genomförandeinsatser”. Under rubriken utvecklingsinsat-
ser anges följande punkter:  

• Samla erfarenheter och kunskaper om utvärdering, egenutvärdering och 
kvalitetsmätning samt skapa ett kontaktnät i dessa frågor.  

• Arbeta med metodutveckling.  

• Vara inspiratör och samtalspartner till kommunerna.  

• Ge information och utbildning.  

När det gäller genomförandeinsatserna anges följande punkter:  

• Utföra utvärderingar och kvalitetsmätningar ur medborgar- och brukar-
perspektiv.  
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• Göra jämförande utvärderingar mellan Eskilstuna, Västerås och Örebro.  

Som framgår av de redovisade punkterna ovan finns en relativt bra överens-
stämmelse mellan informationsskriften och det som sägs i övriga dokument. 
En uppgift som tillkommit är dock att ”skapa ett kontaktnät” kring frågor som 
rör ”erfarenheter och kunskaper om utvärdering, egenutvärdering och kvali-
tetsmätning”. Intressant att notera är också att man genom det sätt som arbets-
uppgifterna inom Triaden delas upp, kan få intrycket av att ‘utförandet av ut-
värderingar’ och ‘utvecklandet av metoder’ i dessa frågor är två ungefärligt 
jämbördiga uppgifter. Utifrån de studerade dokumenten kan man också kon-
statera att Triadens syftesformuleringar förändrats något från det att de första 
gången preciserades mer ‘officiellt’ fram till den ‘programskrift’ som Triaden-
brochyren utgör. ‘Utförarinsatserna’ har lyfts fram i texten, medan den konsul-
tativa och metodutvecklande uppgifterna tonats ned något. Den formulering 
om att Triaden skall: ”erbjuda kunskap och kompetens för regionens kommu-
ner kring utvärdering” har försvunnit i den senare texten.  

En reflektion som man redan här kan göra är att de funna förskjutningar-
na i syftesformuleringarna skulle kunna antyda att de som företrätt kommu-
nerna i Triadens styrgrupp funnit att behovet av att utföra utvärderingar varit 
mer angeläget än en långsiktig utveckling av teori- och metod för utvärdering 
av den sociala sektorn. Utan att intervjua dem som varit involverade i Triaden 
är det naturligtvis svårt att uttala sig om de funna förändringarna mellan do-
kumenten har något samband med eventuella ‘faktiska’ förändringar i Tria-
den-projektets inriktning. I kapitel 7.2 kommer därför frågan om eventuella 
förändringar i målsättningarna med Triadens arbete, att belysas utifrån denna 
aspekt.  

6.2 För vem och hur har Triaden arbetat?  

Nedan följer en intervjuundersökning med initiativtagare, styrgruppsmed-
lemmar och utvärderare.  

6.2.1 Inledning 

På uppdrag av styrgruppen för Triaden har en intervjuundersökning gjorts 
som omfattar initiativtagare, styrgruppsmedlemmar och utvärderare. Syftet 
med studien har varit att få kunskap om de medverkandes uppfattning om 
projektet. Metoden utgörs av telefonintervjuer på cirka 20 minuter (aktuella 
frågeställningar redogörs för i bilaga 2). Frågorna till intervjun sändes i förväg 
ut per brev, och samtidigt som intervjuaren utskicket slöts också överenskom-
melse om lämplig tid för intervju. De tillfrågade har efter intervjun fått en ut-
skrift som de kunnat lämna synpunkter på, Med tanke på att målgruppen be-
stod av framstående och verbalt kompetenta kommunanställda och med tanke 
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på intervjuarens bakgrund som en ”intressent” i projektet förhöll jag mig så 
passiv och lyssnande som möjligt under intervjuerna.  

Målgrupp för intervjuerna är de tre initiativtagarna från respektive Öre-
bro, Eskilstuna och Västerås (tre till antalet), de styrgruppsmedlemmar som 
varit med från start (sammanlagt sex personer) samt slutligen de utvärderare 
som varit med från start (två personer). ). En tidigare styrgruppsmedlem från 
Västerås som ej varit möjlig att få kontakt med ingår inte. Tio av elva personer 
blev med andra ord intervjuade. 

De nya styrgruppsmedlemmarna från Västerås respektive Eskilstuna har 
ej intervjuats och ej heller den utvärderare från Västerås som var med i initial-
skedet. I undersökningen ingår inte heller jag själv (Bo Ek1) som gjort denna 
undersökning, eller den författaren till slutrapporten som avlöst mig som ut-
värderare i projektet från Örebro (Christian Kullberg). 

6.2.2 Resultat 

Initiativtagare och styrgruppsmedlemmar anser att Triadens syftet är bra. Två 
styrgruppsmedlemmar anser dock att det blev för många syften. Utvärderarna 
är ense om att syftena var alltför omfattande och utan rangordning.  

Initiativtagarna till Triaden har ingen uppfattning om eventuell ändrad in-
riktning. De flesta i styrgruppen däremot betecknar hösten 1996 som ett kritiskt 
skede. Då ‘skärpte’ man sig, tog initiativ till den första jämförande studien i alla 
tre kommunerna och anlitade en vetenskapligt kompetent handledare. En 
styrgruppsmedlem uppger dock ingen speciell ändring av inriktningen skett 
och en annan uppfattar den ändrade inriktningen under 1997 som en odrama-
tisk förändring mot modellsökande och egenutvärdering.  

Utvärderarna anger bägge att hösten 1996 var en kristid. ‘Vändningen’ 
kom i och med den jämförande studien och att handledaren trädde in. 

Samarbetet mellan styrgrupp och utvärderare betecknas av medlemmarna i 
styrgruppen som bra, medan ett par uttrycker sig något mer tveksamt på 
grund av att styrgruppen varit för lite styrande. Så gott som alla är självkritiska 
i fråga om bristande tydlighet. En anger att den nya utvärderaren från Örebro 
fick positiv betydelse för samarbetet på grund av respekten för den utvärde-
ringskompetens han tillförde.  

Utvärderarna är kritiska till styrgruppens oförmåga att styra och fatta be-
slut. 

                                                      
1  Jag som genomfört studien är anställd vid KDN-staben i Örebro och ingick som 

kommunens utvärderare från hösten 1995 till sommaren 1996. Tiden som gått sedan 
dess innebär viss distans till Triaden och en viss okunskap om vad som inträffat det 
senaste året. 
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Sammansättningen anser nära nog alla i styrgruppen samt initiativtagarna 
var bra. Man avser då oftast att såväl det strategiska som det operativa per-
spektivet fanns representerat.  

Utvärderarna önskar högre kompetens inom utvärderingsområdet. 
När det gäller samverkan i styrgruppen anser styrgruppsmedlemmarna att 

klimatet varit öppet och bra. Man träffades dock för sällan och hade inte kon-
takt mellan mötena. 

Som förtjänster med arbetet inom Triaden anger nästan alla samarbeta 
över kommungränserna, att få kunskaper om varandras organisationer och 
arbetssätt samt de personliga kontakter som knutits och förhoppningsvis finns 
kvar efter projektets slut. Det var gemensamt för styrgruppsmedlemmar och 
utvärderare. 

Som brister anger styrgruppsmedlemmarna svårigheten att fatta beslut 
och styra, den långa startsträckan innan den första jämförande studien kom 
igång, att kommunerna sköt till egna utvärderarresurser på ett ojämnt sätt, för 
stort egenintresse från en kommuns sida, otydligt uppdrag, bristande förank-
ring i den egna kommunledningen samt att utvärderartjänsterna internrekryte-
rades i två av kommunerna. En av de tillfrågade ansåg att styrgruppsmed-
lemmarna ärvde initiativtagarens från respektive kommun synsätt, som man 
sedan inte tog sig tid att diskutera färdigt. Utvärderarna anger som brister att 
syftet var otillräckligt klargjort, att roller och ansvar var otydligt samt att hand-
ledare ej fanns med från början. Två av initiativtagarna trodde att man brustit i 
förankringen hos kommunledningen på hemmaplan. 

Som lärdomar för framtiden nämndes av nästan samtliga vikten av en 
grundlig och tydlig diskussion om mål, syfte och avgränsning i starten av ett 
projekt av detta slag. Att ”bättre förankring” på hemmaplan behövs nämndes. 
Någon sade att styrgruppen borde besluta om ramar och strategi och sedan ge 
utvärderarna handlingsutrymme.  

Från utvärderarhåll framhölls att projektledare och handledare med ve-
tenskaplig kompetens behövs från start, att en stark styrning kombinerad med 
utvärderingskompetens behövdes, att deltidsengagemang inte är en tillräckligt 
förutsättning för att göra ett bra arbete som utvärderare, att en blandning av 
praktiker och forskare som utvärderare kan vara bra samt att det är nödvän-
digt att tid ges för grundliga diskussioner innan det praktiska arbetet börjar. 

6.2.3 Sammanfattning och analys 

Om svaren kan sägas att det fanns liten variation i uppfattningar mellan initia-
tivtagarna sinsemellan, styrgruppsmedlemmarna sinsemellan och utvärderar-
na sinsemellan. Störst skillnad fanns mellan styrgruppsmedlemmar och utvär-
derare, men även här rådde enighet i många avseenden.  
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Med utgångspunkt från de genomförda intervjuerna kan man hävda att 
Triaden utgångsläget hade förutsättningar att bli ett intressant projekt med ett 
fruktbart samarbete de aktuella kommunerna emellan. Ett antal faktorer bi-
drog till detta: ett för de tre mellansvenska kommunerna gemensamt formule-
rat syfte, geografiskt närhet till varandra, ungefär samma storlek men vissa 
skillnader i organisationsstruktur. Kan man då hävda att förväntningarna in-
friades?  

Utifrån intervjusvaren kan man utläsa att förväntningarna endast till en 
del infriades. Det är främst fyra förhållanden som får mig att dra denna slut-
sats. Dessa redovisas nedan under punkterna ett till fyra.  

Den inledande diskussionen ledde inte fram till enighet om huvudprocessen. Syf-
tena och delsyftena var så många att styrgruppsmedlemmar och utvärderare 
kunde betona dem som låg närmast de egna intressena eller den egna kom-
munens intressen. Detta gjorde att olikheterna i de kommunala organisatio-
nerna blev en belastning i stället för en stimulans. Två av kommunerna ställde 
krav på  produktion och hade länge svårigheter att se till de gemensamma in-
tressenas vikt. Det fördes långa och många diskussioner om utvärderingar som 
kunde vara gemensamma men detta ledde ändå inte till att något gemensamt 
utvärderingsuppdrag formulerades. Alla tre kommunerna förföll då till en 
slags ‘kommunegoism’ fram till hösten 1996. 

I inledningsskedet borde också förankringen i den egna kommunledningen 
(förvaltning och politik) hos två av kommunerna ha säkrats, något som up-
penbarligen inte skedde. 

Styrgruppens medlemmar ägnade för liten tid åt sina uppdrag. Ordföran-
deskapet vandrade mellan kommunerna.  Uppdraget innebar det första åren 
en hel del förberedelser och dokumentation men kom allt mera att innebära 
praktiska frågor runt mötena.  Den gemensamma ekonomin sköttes av en eko-
nom i en av kommunerna. En projektledare skulle enligt min bedömning ha 
kunnat hjälpa styrgruppen att förbereda möten och plocka fram väsentliga 
frågeställningar. Till honom/henne skulle processansvaret ha kunnat delege-
ras.  

Alla kommunerna hade för avsikt att satsa på heltidsutvärderare. Olika 
omständigheter gjorde att man valde att deltidsanställa (75% i en av kommu-
nerna och 50% i två av kommunerna). Heltidsanställda utvärderare  hade givit 
fördelar i form av mer resurser och tid, mindre diskussion om andra lösningar, 
svagare bindningar till den egna kommunen och motsvarande förstärkning av 
bindning till projektet. 
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7 SAMMANFATTANDE ANALYS 

7.1 Operativ nivå: användning och nytta? 

För att uttala sig om det utvecklings- och utvärderingsarbete som gjorts inom 
Triadens ram kan det vara intressant att återknyta till de ambitioner som fun-
nits med projektet och som redovisas i kapitel 1.  

1. Utveckla metoder för utvärdering och egenutvärdering  

2. Samla erfarenheter och kunskaper som rör områdena egenutvärdering, 
utvärdering och kvalitetsfrågor 

3. Göra jämförande studier 

4. Ge information och utbildning, samt vara inspiratör och samtalspart-
ner för kommunerna.  

5. Utveckla modeller för målstyrning 

6. Utföra utvärderingar ur ett medborgar- eller brukarperspektiv 

Dessa syften kan grovt sammanfattas i tre huvudområden: 1. samlande och 
spridande av kunskap, 2. metodutveckling samt 3. genomförande av utveck-
lings- och utvärderingsinsatser. 

Av resultatredovisningen i Kapitel 5 kunskapsspridning framgår att ett 
visst arbete förekommit när det gäller insamlande och spridande av kunska-
per, men att detta i förhållande till de tre år som projektet pågått varit av rela-
tivt begränsad omfattning. Detta framgår till exempel av sådan kontaktska-
pande åtgärder som skulle kunna bidra till ett långsiktigt och varaktigt samar-
bete med andra utvecklings- och forskningsenheter gjordes till exempel i in-
ledningen av projektet för att därefter avta i omfattning. I projektets slutskede 
fick de sedan åter något större omfattning. Denna aktivitetshöjning samman-
hänger i viss mån med att Ove Karlsson vid Mälardalens högskola blev enga-
gerad som handledare för utvärderargruppen, och att Christian Kullberg som 
är anställd vid Högskolan i Örebro blev engagerad som utvärderare. Ett annat 
förhållande som underbygger detta påstående är att de två projekt som kan 
sägas ha någon typ av teori- och metodutvecklande inslag.2 

                                                      
2 ”3.4.1 Kvalitet och egenutvärdering inom kommunal socialbidragshandläggning i 

Örebro kommun” samt ”3.4.2 Att mäta kvalitet inom demensvården i Örebro kom-
mun Eskilstuna kommun och Västerås stad”, i egentlig mening, påbörjades under 
Triadens sista år (dessa projekt pågår fortfarande). 
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De tre föregående avsnitten tyder också de på att de utvärderingar som 
genomförts inom Triaden inte i första hand bidragit till att utveckla metoder 
inom egenutvärderings- och utvärderingsområdet. De kan snarare ses som 
tillämpningar av traditionella modeller för utvärdering än som projekt som 
bidrar till teori- eller metodutveckling, i egentlig mening.  

När det gäller genomförande av utvecklings- och utvärderingsinsatser 
har tyngdpunkten i det arbete som bedrivits inom Triaden snarare legat på att 
genomföra utvärderingsinsatser än på att genomföra utvecklingsinsatser. Få av 
de tillfrågade uppger att de utvecklat sina arbetsmetoder, eller att utvärdering-
arna lett till några förändringar i verksamheten.  

Visserligen har de två pågående projekten som presenteras i Kapitlen 3.4.1 
och 3.4.2 klara utvecklingsperspektiv. De genomförda utvärderingarna har 
dessutom också i många fall gjort i nära samarbete med de verksamheter som 
skall utvärderas.  

Trots detta har resultaten som framgår av Kapitel 5.2 
verksamhetsföreträdarnas synpunkter  fått relativt litet genomslag på de aktu-
ella enheternas fortsatta utvecklings- och utvärderingsarbete. Dessutom är det 
så att politiskt ansvariga i många fall har varit beställare till utvärderingarna, 
och utvärderingarnas uppläggning har därför präglats av ett kontrollperspek-
tiv snarare än ett utvecklingsperspektiv.  

En förklaring till att de genomförda utvärderingarna inom Triaden fått ett 
begränsat genomslag i den praktiska verksamheten kan förmodligen sökas i att 
de genomförts utifrån ett perspektiv vilket inom utvärderingsforskningen getts 
benämningen utvärderingar av en verksamhet snarare än utvärdering i en 
verksamhet (se Eriksson & Karlssons, 1987, 1990). Enligt författarna är skillnaden 
mellan dessa båda angreppssätt att utvärdering innebär att ett ”utifrånperspek-
tiv” läggs på den studerade verksamheten”, och att utvärderingen oftast utförs 
”i efterhand”. Utvärderingens färdigställande sker med ett relativt stort tids-
mässigt, men även rumsligt avstånd från den verksamhet som studerats. Ut-
över detta denna typ av utvärderande verksamheten ”av tillfällig karaktär”. 
(1997, s 8). Vidare syftar ofta utvärderingar av till att ge till beslutsunderlag för 
ledande tjänstemän eller till att ge bidrag till det vetenskapliga samhället. Verk-
samheten dokumentera därför oftast på ett relativt noggrant sätt, och resultatet 
presenteras i t ex rapport-, artikel- eller bokform. 

Vid utvärdering av en verksamhet anläggs ett ”inifrånperspektiv” på 
verksamheten och utvärderaren befinner sig i nära anslutning till, eller är en 
del av den studerade verksamheten i fråga. Det viktigaste uppfattas inte vara 
att resultaten blir dokumenterade eller synliggjort i en explicit rapport, eller att 
utomstående kan bedöma de resultat som uppnå(tt)s. Syftet är snarare att kon-
tinuerligt granska och utveckla verksamheten. Utvärderingen i sker ofta i nära 
anslutning till arbetet, för att direkt kunna påverka det.  
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Med den angivna distinktionen som utgångspunkt kan det vara förståe-
ligt att de tillfrågade verksamheterna finner relativt lite användning för de 
genomförda utvärderingarna som bidrag till sin egen professionella utveck-
ling. De har ju gjorts ur ett ‘kontrollerade’ perspektiv snarare än ett som i första 
hand syftat till verksamhetsutveckling.  

Slutligen kan det konstateras att syftet med det jämförande perspektivet 
inte heller uppfyllts. Endast en av de aktuella utvärderingarna har ett ”jämfö-
rande” perspektiv som utgångspunkt (den pågående utvärdering som presen-
teras i Kapitel 3.4.2 att mäta kvalitet inom demensvården i örebro kommun, 
eskilstuna kommun och västerås stad). inte heller kan utvärderingarna sägas 
bidragit till att ”modeller för målstyrning och måluppfyllelse” utvecklats.3 

7.2 Styrningsnivå: ideal och verklighet?  

Som framgår av Kapitel 6.1 vad har triaden syftat till? formulerades Triadens 
syfte mycket brett. Projektet skulle inte enbart bidra till att utföra utvärderingar 
och kvalitetsmätningar ur brukar- och medborgarperspektiv, både sådana be-
gränsade till enskilda verksamheter och sådana med ett jämförande perspek-
tiv. Därtill skulle arbetet också bidra både till att samla erfarenheter/kunskaper 
och att sprida dessa och att utveckla metoder inom utvärderingsområdet i stort 
och speciellt vad gäller egenutvärdering, men också inom området kvalitets-
styrning och kvalitetsmätning.  

Dessa syften omfattar i sig inte enbart ett relativt brett kunskapsfält, utan 
anger också att Triaden skulle bedriva ett antal relativt skilda aktiviteter. En 
fråga man kan ställa sig utifrån detta är om inte projektmålen var för omfat-
tande i förhållande till de resurser som senare kom att tillskjutas. Som framgår 
av de intervjuer som gjort med de personer som arbetet i projektet sedan star-
ten (se föregående avsnitt) har inte de aktuella kommunerna bidragit till pro-
jektet på ett sådant sätt som det i inledningen skisserades. Under långa perio-
der har inte alla de tre anställda som ursprungligen var tänkta arbetat heltid 
med Triaden-relaterade arbetsuppgifter. Faktum är att det till och med funnits 
en period då endast två av utvärderarna ägnat ungefär 75-50% anställning åt 
Triaden.  

Till det nämnda kan fogas det faktum att Triadens styrgrupp inte utgjort 
en ‘arbetande styrelse’, i någon egentlig mening. Lämpliga och/eller intressan-
ta frågor för styrelsen att ägna sig åt har emellertid inte saknats. De frågor i 
projektets ursprungliga syftesformulering, som rör utvecklandet av ”modeller 
för målstyrning och måluppfyllelse” hade kunnat vara en uppgift som delar 

                                                      
3  I måldokumenten för Triaden (se avsnitt) förutsätts att utvärderingsverksamheten 

skall beröra skilda verksamhetsområden. Hur blev det? Spridningen är relativt god 
eller hur? 



Triaden-projektet Mälardalens Högskola 

 66

av, eller hela styrelsen, ägnat sig åt. Dessa frågor återfinns inom ett område 
som engagerar anställda på den nivå inom den organisatoriska hierarki som 
styrgruppsledamöterna återfinns på. Deltagarna rekryterades ju från lednings-
skiktet för de sociala verksamheterna inom de aktuella kommunerna. Med de 
nämnda begränsningarna i arbetsinsatser i åtanke är de resultat som uppnåtts, 
begripliga. Triadens syfte var för brett formulerat för att till fullo kunna uppfyl-
las med de arbetsinsatser som har nedlagts.  

Ett annat förhållande som framgår av de intervjuer som gjorts, rör frå-
gorna hur och för vem projektet bedrivits. Det framkommer av de gjorda in-
tervjuerna att de anställda utvärderarna efter en inledande period, då de ägna-
de sig åt kunskapsinsamling, kontaktskapande och metodutveckling4 upplev-
de att de inte längre hade styrgruppsledamöternas stöd för dessa aktiviteter, 
eller att detta arbete kraftigt nedprioriterades. De konkreta utvärderingsupp-
dragen tog istället överhand.  

Senare i projektet har dock det metodutvecklande men även det ”jämfö-
rande” perspektivet åter kommit i fokus. Detta skedde sedan den vetenskapli-
ga handledare som anlitats som stöd åt utvärderarna blev anställd. Processen i 
projektet kan med andra ord beskrivas som en ‘pendelrörelse’ från betoning på 
kunskapsinsamling och metodutveckling i inledningen) till utförande av ut-
värderingar på beställning (under en mellan period) och åter till metodutveck-
ling och kunskapsinsamling/ utveckling i slutskedet).  

Det är vår uppfattning att de ytterligheter som den aktuella pendeln 
svängt emellan speglar de intressen som Triaden sökt innefatta, och som pro-
jektet hela tiden härbärgerat, å ena sidan det vetenskapliga intresset med för-
ankring inom den akademiska världen för utveckling av teori- och vetenskap-
lig metod, och å andra sidan ett ‘manageralt’/styrande med intresse ledning 
och kontroll.  

Detta är en synpunkt som ska utvecklas ytterligare i det avslutande av-
snittet i rapporten. 

                                                      
4  Detta innebar bland annat att arbetet inleddes med en begreppskatalog inom utvär-

deringsområdet, och att olika utvärderingsmodeller dokumenterades.  
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Del III  
 

Metautvärdering:  
En avslutande diskussion  
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8 PERSPEKTIV PÅ PROJEKTARBETE 
UTVÄRDERING  

I denna avslutande dela av rapporten ska Triaden analyseras och diskuteras 
genom att anlägga ett metaperspektiv på projektet. Det innebär att analysen 
sker genom att uppmärksamma spänningsfältet mellan två världar i samman-
hanget - den akademiska forskningens värld respektive den kommunala poli-
tiska administrativa världen. Motivet att lyfta fram detta spänningsfält som 
utgångspunkt för meta- analysen är att utveckla en mer teoretisk förståelse 
kring de problem som projektarbetet brottats med i försöken att uppfylla pro-
jektets syfte; att utveckla metoder för utvärdering och att utföra konkreta ut-
värderingar.  

8.1 Uppfattningar om utvärderingens natur 

Forskare har hävdat att två huvudinriktningar kan urskiljas inom utvärde-
ringsområdet, en ”objektivistisk/utilitaristisk och en ”pluralistisk/ intuitionis-
tisk” De utilitaristiska/objektivistiska modellerna ”är utilitaristiska i den me-
ningen att de syftar till att mäta olika reformers eller verksamheters samhälleli-
ga nytta. Och de är objektivistiska, såtillvida att de använder objektiva - egent-
ligen intersubjektiva - metoder för att mäta nyttan. Ofta tolkas nyttan i termer 
av ekonomisk tillväxt”. De pluralistiska/intuitionistiska modellerna ”är plura-
listiska, därför att de inte erkänner någon enda princips överhöghet - t ex nyt-
tan - utan beaktar många principer. Och de är intuitionistiska, därför att sam-
manvägningen a principerna inte görs genom att tillämpa någon bestämd re-
gel utan förutsätter intuition”. (Lindensjö & Lundgren, 1992, s 223) 

Utvärdering med det objektivistiska perspektivet har ofta en inriktning 
på det kvantitativt mätbara och jämförbara. Med hjälp av objektivt vetenskap-
liga metoder ska utvärderingen uttala sig om nyttan av det som utvärderas. 
Inom den pluralistiska/intuitionistiska inriktningen menar man att inget en-
skilt kriterium ensamt kan utgöra måttstock för vad som bör utvärderas. Sna-
rare kommer en rad olika intressenter in i bilden med olika värderingar som 
grund för sina bedömningar av verksamheten. Lindensjö och Lundgren beto-
nar vidare att det bakom utvärderingstänkandet finns en genuin tilltro till ra-
tionalismen.5 Särskilt då den form av tänkande som kallas målrationellt. (Lin-

                                                      
5  Till skillnad från exempelvis House (1979) som menar att ett av de utmärkande dra-

gen, eller en av de faktorer som är en del av den teoretisk grund för utvärderings-
tänkandet, är liberalismen och föreställningen om den fria marknaden på vilken idéer 
(i form av till exempel ‘utvärderingsperspektiv, modeller och resultat från utvärde-
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coln & Guba, 1989; Sunesson & Eliasson, 1990; Rombach & Sahlin-Andersson, 
1995, Åberg, 1997).  

En av de mest grundläggande idéerna inom allt utvärderingstänkande är 
föreställningen att utvärderingar skall utgöra instrument för att säkerställa att 
verksamheter motsvarar de förväntningar (mål) som beslutsfattare, konsumen-
ter med flera har anledning att ha. Det målrationella tänkandet bygger idealt 
på att det finns entydiga, prioriterade mål att utvärdera mot och att det råder 
enighet om målen. För utvärderingens del innebär det målrationella perspekti-
vet att kriterierna utformas genom att mål uttrycks i jämförbara och mätbara 
resultattermer. Vidare att det finns en säker kunskap om relevanta orsaks-
sammanhang som gör att effekter kan härledas från målen. Men, som flera 
forskare påpekar, så är offentliga mål sällan rangordnade mellan olika verk-
samheter. Det uppstår ett mångmålsproblem och det saknas ofta anvisningar 
om hur en avvägning mellan målen ska gå till. Det är också vanligt att det rå-
der osäkerhet och otillräckliga kunskaper om orsaker och effekter av olika in-
satser.  

Karlsson (1996) pekat på att ett föreställningen om existensen av ett snävt 
målrationellt tänkande kan medföra att de intressemotsättningar som kan fin-
nas mellan grupper i samhället fördunklas. Ytterligare andra menar att verkli-
gen förmodligen inte alls fungerar så som en ideal modell om beslutsfattande 
och måluppfyllelse inom organisationer, enligt en rationalistisk modell före-
skriver. Det finns helt enkelt inga enkla och icke-problematisk samband mellan 
hur en organisation fungerar och de mål som finns uppställda för denna (se 
Sunesson, 1981, s 105ff; Johansson, 1994). Nilsson & Sunesson (1988) pekar till 
exempel i en studie av hur forskningen inom det social området används inom 
socialtjänsten på att resultaten snarare fungerar legitimerar sådana uppfatt-
ningar som redan finns om verksamheten än att leda till egentliga förändring-
ar. Sambandet mellan resultat av FoU-verksamhet och användning är med 
andra ord komplicerat.  

Problemet med det tekniskt målrationella perspektivet är också att sö-
kandet efter de instrumentella medlen tenderar att bli det viktigaste och att 
målen tas för givna utan att problematiseras och/eller ifrågasättas. Vedung 
(1991) anser att det tenderar att göra utvärdering till en sorts ingenjörskonst. 
Han 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. Utvärdering får därmed en mängd olika intressenter och domäner, 

                                                                                                                                     
ringar) konkurrerar med varandra på ett sätt som gagnar både enskilda individer, 
organisationer och kunskapsutvecklingen som helhet. 
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krav och kriterier att förhålla sig till. Det har inneburit att intressentdeltagande 
och medinflytande har blivit viktiga frågor vid utvärdering. 

”Det är mot bakgrund av den rationalistiska vetenskaps- och policytron som frågor 
uppstår om varför det inte uppstår en dialog mellan forskare och politiker, varför 
det inte går att se koppling mellan den forskningsanvändning som sker och de ra-
tionella besluts- och kontrollkedjor som man föreställer sig, och varför vi inte ännu 
har en begreppslig konsensus om vad forskningsanvändning innebär”. (Åberg, 
1997 s 79).  

En förklaring som kan hävdas till varför det inte råder konsensus mellan 
forskningsvärlden och den politiskt administrativa världen är att politik inte 
bör ses som en rationell hantering i samma bemärkelse som vetenskap, men att 
den därför inte är mindre legitim. Forskningen och den akademiska världen 
följer ordningar som i vissa avseenden är mycket skilda från de förutsättningar 
som den kommunala verksamheten arbetar under. Trots detta skulle man 
kunna påstå att Triadens syfte i viss mån formulerats för att tillgodose de krav 
som kan ställas på verksamheter i båda dessa skilda världar. En genomgång av 
Triadens måldokument, de minnesanteckningar som finns från styrgruppsmö-
ten samt resultaten från de genomförda intervjuerna med de medverkande i 
styrgruppen och utvärderargruppen visar nämligen att det ända från projek-
tets start funnits ambitioner att hålla en balans mellan de typer av aktiviteter 
som i vanliga fall förknippas med de nämnda världarna. 

Vi menar att Triadens syfte utgår från att det råder en gemensam logik 
mellan forskningsvärld och den politiskt administrativa världen. Det är denna 
tes som vi vill pröva kritiskt i följande analys. Vi tolkar det material som före-
ligger (och som till stora delar presenterats tidigare) som att syftet med Triaden 
varit att ge bidrag till såväl en metodologisk (handlingsbaserad/praktiskt-
instrumentell) dimension som en teoretisk (en tankemässig/teoretiskt-
reflekterande) dimension. Att innefatta sådana strävanden i syftet är i sig inget 
ovanligt. Att söka balans mellan handling och reflektion brukar för det mesta 
uppfattas som eftersträvansvärd.  

Det som gör denna aktuella kombinationen potentiellt konfliktfylld i Tri-
aden samarbetet är att två institutionella ordningar, den akademiska och den 
kommunala, möts inom projektets ram och det är dessa ordningar som man 
vänder sig till för att söka uppnå Triadens syften. Inom de båda världarna exi-
sterar skilda föreställningar om metodologi och teori, och vad som utgör ett 
praktiskt respektive teoretiskt handlande, men också för vem, varför samt hur 
praktik och teori utvecklas.  

För att ge exempel på vad de som konstituerar det spänningsfält som vi 
betecknar som potentiellt konfliktfyllt skall vi utgå ifrån två teman som är cen-
trala för att få en förståelse för de förutsättningar som finns för en verksamhet 
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av Triadens art, d.v.s. ett regionalt utvärderings- och utvecklingsprojekt inom 
det sociala området. Temana har vi valt att benämna:  

1. Styrning och legitimitet: Akademisk forskning kontra kommunal verk-
samhetsutveckling. 

2. Kunskapsutveckling och resultatanvändning: Kvalitet, relevans och 
nytta med utvärderings- och utvecklingsprojekt.  

8.2 Styrning och legitimitet: Akademisk forskning kontra 
kommunal verksamhetsutveckling  

En av utgångspunkterna för Triaden-samarbetet har varit att kunskaper från 
utvärderingsområdet skall kunna bidra till att den kommunala verksamheten 
får instrument för styrning och verksamhetsutveckling antingen begränsat, inom 
de enskilda enheter som utvärderas, eller mer allmänt inom angivna segment 
av det kommunala social området, företrädesvis socialtjänst och äldreomsorg, 
eller för socialtjänsten som helhet. Detta framgår av formuleringarna i den ur-
sprungliga ansökan till socialstyrelsen (Dahllöf, Forsberg & Svensson, 1994), 
som återfinns i Triadens aktuella måldokumentet. (Se avsnitt 6.1 Vad har Tria-
den syftat till?).  

I detta dokument sägs bland annat att det inom Triaden skall ”utvecklas 
modeller för målstyrning”, men också att den inom projektet skall arbetas med 
”metodutveckling”. Av samma målformuleringar kan man dessutom även utlä-
sa att Triaden skall ”samla erfarenheter och kunskaper om utvärdering, egenut-
värdering och kvalitetsmätning samt skapa ett kontaktnät i dessa frågor”. Dess-
utom skall projektet kunna ”ge information och utbildning” (våra kursiveringar)  

Som synes verkar förhoppningarna med Triaden ha varit att sådana akti-
viteter och kunskaper från det teoretiskt/vetenskapliga området (utbildning 
och information och kunskaper) skall medverka till att, genom bidrag till styr-
ning och verksamhetsutveckling (styrning och metodutveckling), vara ett medel 
för de mål som man söker förverkliga inom den kommunala verksamheten.  

För att använda den distinktion mellan de två utvärderingsperspektiven 
”utilitaristisk/objektivistisk” respektive ”pluralistisk/intuitionistisk” som tala-
des om inledningsvis skulle man kunna påstå att förhoppningarna inom Tria-
den ursprungligen var att verksamheten skulle ha det först nämnda av de båda 
perspektiven.  

Det potentiellt konfliktfyllda i en sådan konstruktion finns att söka i det 
faktum att den akademiska världen och den teoretiska inriktningen inom de 
vetenskaper som riktar uppmärksamhet mot socialtjänsten och utvärderings-
området (socialt arbete, sociologi och pedagogik till exempel) inte i någon stör-
re omfattning ägnar sig direkt åt den typ av nyttoperspektiv som frågor kring 
styrnings- och verksamhetsutvecklingsfrågor inom socialtjänsten utgör. Man 
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har istället snarare betonat att det inte finns några absolut objektiva kriterier 
utifrån vilka en verksamhet kan utvärderas, och att utvärderingen bör söka 
handskas med, och inrymma de skilda perspektiv som intressenterna har. 
Forskningen har därmed snarast haft den inriktning som beskrivs som ”plura-
listiskt/intuitionistiskt”.  

Vi vill påstå att den akademiska forskningen, så som den är utformad 
idag, inte ägnar så stor uppmärksamhet åt denna typ av, vad man kan kalla, 
konkreta och omedelbara samhällsrelevans som verksamhetsföreträdare i många 
fall efterfrågar. Det har gjort att en del forskare kritiserar forskningen för bris-
ten på mer omedelbart praktisk användbarhet. Tengvald, 1997a, 1997b) är till 
exempel av uppfattningen att det är hög tid att den social forskningen börjar 
tillämpa sådana metoder som kan bidra till att socialtjänsten på ett handfast 
och konkret sätt kan dra nytta av resultaten. Andra forskare från området soci-
alt arbete är däremot kritiska till att fungera legitimerande för en de speciella 
verksamhetsformer som den social verksamheterna idag bedrivs under. Detta 
kontrollerande eller ”teknikorienterade” perspektiv kritiseras av till exempel 
Bergmark (1993) Morén (1996) och Kullberg (1997b). Istället förordas en mer 
”teoriorienterad” ansats och stärkandet av professionell kompetens, snarare än 
utvecklandet av instrument för kontroll och styrning. Inom pedagogisk utvär-
deringsforskning har förts en likartad diskussion sedan början av 1980-talet 
(Franke-Wikberg & Lundgren, 1980).  

Inte heller utifrån detta teoriinriktade perspektiv har dock den akademis-
ka världen än så länge lyckats speciellt väl. Det verksamhetsutvecklande per-
spektivet har varit skilt från det teoriutvecklande, och teoretiska kunskaper 
från den akademiska disciplinen socialt och pedagogiskt arbete har inte på ett 
okomplicerat sätt varit användbara i det dagliga arbetet.  

För att exemplifiera forskningens relativa begränsning när det gäller att 
kunna bidra till verksamhetsutveckling kan det pedagogiska och sociala arbe-
tet som både existerar i den kommunala och akademiska världen tas som ex-
empel. Inom dessa fält är det så att teorier om vad som karaktäriserar de tan-
kemönster eller ‘teorier’ som pedagoger, socialarbetare/socionomer ordnar sitt 
arbete utifrån, samt hur de kunskaper som förvärvats genom den akademiska 
utbildningen används i det praktiska arbetet, är ett relativt förbisett forsk-
ningsområde. När det gäller den övervägande delen av den empiriska forsk-
ning, exempelvis inom det sociala arbetet, får frågan om vilken typ av tänkan-
de samt vilka teorier och metoder som socialarbetare använder i sitt arbete ing-
en eller lite uppmärksamhet. 6 Utgångspunkten tycks i många fall vara att rela-

                                                      
6  Jämför med Eriksson och Karlsson (1990) som talar om ”utvärdering i socialt arbete”, 

det vill säga sådan utvärderingar av sitt arbete som socialarbetere kontinuerligt 
genomför under arbetets gångs. Denna form av utvärdering står i kontrast till ”ut-
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tionen mellan teori och praktik, och mellan reflektion och handling, är pro-
blemfri. De perspektiv på socialt arbete som den akademiska världen represen-
terar antas vara de teorier som yrkesverksamma relaterar till i sitt dagliga arbe-
te.  

Slutligen kan väl sägas att det även finns de forskare som höjer ett varna-
de finger, eller invänder mot att forskningen ges större inflytande på det omgi-
vande samhället, att forskningen ges rollen som samhällets ”instrumentmaka-
re” (Stål, 1997). Författaren lyfter fram två möjliga problem som en sådan ut-
veckling skulle kunna leda till, antingen kan vetenskapen ges inflytandet att 
bestämma de politiska målen i samhället, eller så ges de inflytandet att ”finsli-
pa” samma mål. I båda fallen befarar författaren att en ny form av elitistisk 
samhälle kan blir följden. Stål refererar också till det faktum att den samhälls-
vetenskapliga forskningen inte sker utifrån ett bestämt paradigm/perspektiv 
utan att ett antal konkurrerande teoretiska utgångspunkter existerar jämsides. 
Om samhällsvetenskapen ges större inflytande på samhällsutvecklingen blir 
frågan helt enkelt vilket eller vilka perspektiv som skall ges företräde. Ytterli-
gare en invändning mot att ge den samhällsvetenskapliga forskningen mer 
makt över vårt dagliga liv är att det av nödvändighet aldrig går att använda 
teorier från det aktuella området för att göra exakta förutsägelser om hur vi till 
exempel skall bemöta en utsatt människa inom socialtjänsten eller ett barn med 
behov av särskilt stöd i barnomsorg och skola. Därtill är världen alltför svår-
överskådlig och de strävanden mot generalitet som forskningen eftersträvar 
ger sällan den typ av detaljerade anvisningar som är en förutsättning för denna 
typ av ”instrumentmakeri”.  

Vi kan alltså konstatera att forsknings- och kunskapsutveckling i Sverige 
(och i hela västvärlden) hittills inte har ordnats på ett sådant sätt att den bidrar 
till den typ av konkreta och handfasta kunskaper som diskuterats ovan (och då 
kanske framförallt inte när det gäller frågan om styrning och kontroll). Det är i 
detta perspektiv som en utvärdering av hur väl man inom Triaden lyckats ba-
lansera de skilda intressen som funnits bör förstås. Det verkar uppenbart att 
man haft ambitionen att brottas med svårigheterna och att detta lett till att man 
under skilda skeden av projektet tacklat dilemmat på olika sätt, om än inte 
med en medvetenhet om den aktuella potentiella konflikten.  

I avsnittet 7.2 Styrningsnivå: Ideal och verklighet? ovan framkommer ju till 
exempel att man under projektets gång skiftat mellan ett teoriutvecklande- och 
kunskapsutvecklande respektive ett verksamhetsutvecklande och kontrolle-
rande perspektiv. Projektet inleddes med en fas då det förstnämnda perspekti-

                                                                                                                                     
värdering av socialt arbete”, det vill säga den typ av utvärderingsstudier som oftast 
utförs av forskar, konsulter eller andra från den pågående arbetsprocessen utanför-
stående. 
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vet fick störst utrymme, för att därefter följas av en period då ett kontrollerande 
perspektiv dominerade, för att slutligen avslutas med en fas då verksamhets-
utveckling och teoriutveckling gemensamt uppmärksammas.  

8.2.1 Forskningens frihet och kommunens behov av administrativ 
styrning 

Den forskningens oförmåga som Tengvald (1997a, 1997b) uppmärksammar i 
den potentiella motsättningen mellan kunskaps- respektive verksamhetsut-
veckling, leder in på en annan relaterad fråga. Nämligen den om de skilda in-
stitutionella imperativ som gäller för den akademiska forskarvärlden respektive 
den kommunala världen.  

För den kommunala världen är styrning, nödvändig och central. Politiska 
utfästelser om utbudet och verksamheters kvalitet samt knappa resurser gör 
att frågan om vad skattemedlen används till och hur verksamheten bedrivs 
alltid är central inom kommunal verksamhet. Inom den samhällsvetenskapliga 
forskningen som även den sker i det offentligas regi finns inte samma direkta 
styrning. Visserligen regleras den akademiska utbildningen av statsmakterna 
genom anslagstilldelning, och krav på uppföljning av kvaliteten på verksamhe-
ten, men forskningen och teoriutvecklingen är till stora delar undantagen från 
direkt styrning. ”Forskningens frihet” har alltid värnats om. I Högskolelagens § 
1 föreskrivs att forskaren fritt skall ha rätt att välja forskningsproblem, att 
forskningsmetoder fritt skall få utvecklas och att den inte skall finnas hinder för 
att de resultat som framkommer blir publicerade. 7 

Som synes gäller skilda förutsättningar för forskningen å ena sidan och 
de verksamheter som bedrivs inom den kommunala socialtjänsten, och som 
styrs av politiska överväganden å den andra. I ett utvecklingsprojekt ställs ock-
så denna motsättning på sin spets. Vilken intressen och vilka perspektiv, det 
akademiska eller det kommunala, skall avgöra frågan om den inriktning som 
de utvärderingar som är aktuella skall ha?  

Triadens styrgrupp är den instans i vilken denna aktuella motsättningen 
eller detta dilemma har hanterats. De beslutande över projektet, styrgruppens 
representanter, har utan undantag varit mellanchefer och personer med led-
ningsansvar för de sociala verksamheterna inom de aktuella kommunerna 
(utvärderarna samt den vetenskaplige handledaren har medverkat, men ej haft 
beslutanderätt). Detta betyder emellertid inte nödvändigtvis att den nu disku-
terade potentiella konflikten inte varit aktuell.  

                                                      
7  Med referenser till ett vid Högskolan i Örebro aktuell diskussion om det privata 

näringslivets eventuella ‘sponsring’ av forskning menar Åquist (1997) att forskning-
en kritiska förmåga och objektivitet förutsätter en frihet och obundenhet gentemot 
sina uppdragsgivare. Enligt författaren är det viktigt att: ”forskning och undervis-
ning styrs av den akademiska världens regler och inte några andra intressen” (s 15). 
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De båda aktuella perspektiven, d.v.s. den akademiska världens forsk-
ningsperspektiv respektive den kommunala världens metod och handlings-
perspektiv, inryms i den aktuella konstellationen, oavsett om den vetenskapli-
ga världen finns representerade rent fysiskt eller inte. Situationen innebär sna-
rare att konflikten inte alltid blivit manifest eftersom styrgruppen helt enkelt 
haft möjlighet att ålägga utvärderarna arbetsuppgifter, och dominera perspek-
tivvalen genom att ‘besluta’ om att Triaden skall arbeta efter den linje de före-
träder. Ett konkret exempel på hur detta har skett hämtas från ett av styr-
gruppsmötena från Triadens sista verksamhetsår. Vid detta möte beslutade 
styrgruppen att en av de aktuella utvärderingsprojekten skulle kompletteras, 
och att det skulle innefatta en form av datainsamling som inte diskuterats tidi-
gare. Det handlade om att göra fokusgrupper med anhöriga på motsvarande 
sätt som utvärderna gjort med personalen. 

Enligt vår åsikt är det aktuella beslutet intressant inte i första hand för att 
det i ett relativt sent skede av Triaden projektet innebar att utvärderarna ålades 
ett merarbete (intervjuer med anhöriga till demenssjuka), som inte diskuterats 
tidigare, utan för det faktum att representanterna från den kommunala världen 
såg sig kompetenta att diktera det vetenskapliga arbetet, vilket perspektiv ut-
värderingen skulle ha och på vilket sätt den skulle bedrivas. (Styrgruppen be-
slutade vid det aktuella mötet att de demensjukas anhöriga var en intressent-
grupp som inte fick uteslutas ur utvärderingen).  

Utifrån de nu redovisade förhållandena finns det anledning att fråga sig 
om inte en bättre förutsättning för arbetet inom Triaden hade varit att ha en 
jämnare fördelning av styrgruppsrepresentanter från den akademiska respek-
tive den kommunala världen. Detta borde nämligen kunna bidra till att den 
typ av potentiell konflikt som diskuterats ovan blivit uppenbar för de medver-
kande. Önskvärt hade kanske också varit att den typ av potentiella motsätt-
ningar som berörs här hade diskuterats kontinuerligt under projektets gång.  

8.3 Kunskapsutveckling och resultatanvändning: Kvalitet, 
relevans och nytta med utvärderings- och utvecklingsprojekt 

I allmänhet förutsätter vi att forskningsresultat är användbara. I forsknings-
sammanhang gör man därför ofta en distinktion mellan den tillämpade, sek-
torsforskningen och den icke tillämpade, grundforskningen. Den tillämpade 
forskningen är den som på ett mer direkt sätt skall bidra till samhällelig nytta, 
medan grundforskningen har en mer långsiktig och indirekt påverkan på an-
nat än den akademiska diskursen/diskussionen. Den aktuella distinktionen 
antyder alltså att offentliga och privata verksamheter har användning för de 
resultat som forskningen presenterar.  

Frågan om samhällelig nytta och användning av kunskap är emellertid 
något mer invecklad än vad man i allmänhet tänker sig. Det är nämligen rela-
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tivt stora skillnader mellan vad som inom den akademiska forskningen respek-
tive den kommunala världen betraktas som kvalitet, relevans och nytta när det 
gäller resultat av utvärderings- och forskningsverksamhet.  

8.3.1 Kvalitet i FoU-projekt 

Nydén (1992, s 47ff) har gjort en genomgång av utvärdering av FoU verksam-
heter pekar på att forskningsvärlden ofta använder kriterier som: tillförlitlighet, 
generaliserbarhet, systematik, teoretisk integration och förklaringsdjup, det vill 
säga faktorer som är väsentliga för att forskningsprocessen inom ett specifikt 
område förs framåt, samt att forskningen håller en viss typ av stringens, för att 
uppskatta den kvalitet ett forskningsprojekt har. Detta kan benämnas forsk-
ningens inomvetenskapliga betydelse eller ”grad av vetenskaplig betydelse” (s 48). 
Denna typ av kvalitet, som enligt författaren ofta inom det vetenskapliga sam-
hället betraktas som synonymt med just forskningens kvalitet, utgör emellertid 
inte det enda möjliga sättet att uppskatta FoU-verksamheters kvalitet.  

Vid sidan om den vetenskapliga kvaliteten finns nämligen även en vidare 
definition av kvalitet, som innefattar en bedömning av i vilken grad den utför-
da forskningen haft utomvetenskaplig betydelse eller ”samhällelig relevans” (s 48), 
det vill säga ”i vilken omfattning FoU-verksamheten är behjälplig när det gäll-
er att lösa samhälleliga problem.” (s 49, vår kursivering).  

Redan här kan vi alltså konstatera att ett det i mötet mellan den akade-
miska inomvetenskapliga) världen om den kommunala (utomvetenskapliga) 
världen finns ett potentiellt problem. Kvalitet ur ett inomvetenskapligt akade-
miskt forskningsperspektiv behöver i sig inte innebära att den verksamhet som 
bedrivs har någon egentlig utomvetenskaplig betydelse, att den bidrar till att 
lösa praktiska problem i samhället.  

8.3.2 Relevans i FoU-projekt 

Om vi följer Nydéns (1992) genomgång och nu går vidare till frågan om rele-
vans med forskning skulle man kunna hävda att man även när det gäller denna 
fråga kan finna potentiella konfliktskapande skiljelinjer mellan akademi och 
omgivning. Två huvudståndpunkter beträffande frågan om relevans kan häv-
das existera sida vid sida, den akademiskt (inomvetenskapliga) och en utom-
vetenskaplig. 

I det inomvetenskapliga perspektivet är det vanligt att relevans växelvis 
diskuteras utifrån interna kriterier eller utifrån externa kriterier, utan att medvetet 
skilja på de båda frågorna. Den förra frågan om forskningen är relevant ur ett 
teoretiskt hänseende, om de argument och påståenden som framförs på ett lo-
giskt sätt relaterar till de problem och frågor som den vetenskapliga diskursen 
behandlar. Den senare rör om den är relevant ur praktisk hänseende, om forsk-
ningen har någon betydelse för samhället i övrigt. Eriksson (1986) föreslår att 
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man för den nu gjorda skall göra en skillnad mellan forskningens ”relevans” 
och dess ”samhällsrelevans”. 

När det gäller frågan om forskningens samhällsrelevans betonar man inom 
det akademiska- och forskarvärlden två ståndpunkter som lever sida vid sida. 
Den första ståndpunkten innebär att relevansen för det omgivande samhället 
inte anses vara intressant, att bedömningen av forskningsverksamhet av nöd-
vändighet måste vara skild från det omgivande samhället och att forskningens 
bristande inflytande på samhället i sig kan betraktas som något som är av 
godo. Det är inte önskvärt att forskningen får för stort inflytande på samhälls-
utvecklingen (jfr med den diskussion om forskningens frihet och forskare som 
”instrumentmakare” som diskuterats ovan). Utifrån detta perspektiv blir frå-
gan om samhällsrelevans ofta en frågan som betraktas som ett (inomveten-
skapligt) tekniskt problem, det viktigaste för att god relevans skall kunna upp-
nås är att rätt forskningsmetoder används. Denna ståndpunkt betonas ofta 
starkare när det gäller grundforskning.  

Den andra ståndpunkten innebär att betydelsen för det omgivande sam-
hället anses som viktig. I detta fallet uppfattas det som önskvärt att forskningen 
bidrar till någon form av samhällelig nytta. Nydén (1992, s 56ff) gör en gruppe-
ring av fem typer av kriterier som föreslagits som användbara utifrån denna 
ståndpunkt: användarkriterier (möjlighet för användning i produktion och för 
beslutsfattande), ekonomiska kriterier (ekonomiska effekter av forskningsre-
sultaten), tidskriterier (det vill säga möjligheten att genomföra FoU-arbetet vid 
en sådan tidpunkt att resultaten blir användbara), konsekvenskriterier (konse-
kvenser av och risker med FoU-projektet), rollkriterier (vilka intressenter be-
rörs, och hur bör forskningen finansieras). Denna nu nämnda ståndpunkten 
betonas ofta starkare när det gäller sektorsforskningen. I praktiken verkar det 
vara ovanligt att forskare ensidigt betonar endast den ena av de redovisade 
båda ståndpunkterna, utan de båda sätten att argumentera tycks ofta blandas 
ihop i den argumentation som förs. 

I det perspektiv som vi gett benämningen det utomvetenskapliga perspek-
tivet kan man nog påstå att frågan om relevans till övervägande delen bedöms 
utifrån om forskningen och dess resultat har någon form av användning för 
den verksamhet man verkar i. Hur ser då relationen mellan utvärdering och 
forskning i allmänhet ut? Nydén (1992, s 22ff) söker sammanfatta några av de 
viktigaste resultaten. Här framkommer bland annat att det tycks vara relativt 
ovanligt att FoU-resultat används på ett direkt sätt i organisationer, istället har 
de en mer indirekt användning, som en slags ‘upplysningar’ och bakgrunds-
kunskap (Albæk 1988, s 52).  

Det finns också resultat som antyder att utvärderingsverksamhet i vissa 
fall fungerar som en slags rättfärdigande ritualer för vissa verksamheter, men 
att just den relativt nära koppling till en beställare, förmodligen också bidrar att 
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just utvärderingsforskningen får större användning än mer traditionell forsk-
ning. Här bör man dock enligt Nydén (s 30) skilja på individers eventuella an-
vändning av utvärderingsresultat och den eventuellt effekt som den användning 
får i en organisation. Dessa båda faktorer behöver nödvändigtvis inte samman-
falla, utvärderingsresultat kan användas utan att de får några egentliga effekter 
i en organisation.  

De båda faktorerna användning och effekter kan också specificeras ytter-
ligare. Användningen kan ha en mer indirekt dimension, innebära nya ”kun-
skaper” eller en mer direkt dimension, innebära förändrad ”handling”. På 
samma sätt kan man tänka sig att effekter kan förstås på skilda sätt som an-
tingen ”förändrande”, ”nyskapande” eller ”ersättande” av rådande förhållan-
de (s 34). Trots den forskning som finns tycks det också vara så att det fortfa-
rande är relativt oklart vad som förklarar användning av resultat från FoU-
verksamhet. Kommunikationen mellan forskare (och forskningsresultat) och 
användare är en i grunden svår process att med säkerhet uttala sig om. 

Trots detta söker Nydén (1992, s 91ff) göra en sammanfattning av studier 
som berör hur forskning och utvärdering använts. Där anges följande fyra hu-
vudfaktorer som har betydelse för hur forskningen och utvärdering tas emot: 
”omvärldsfaktorer” (bakgrundsfaktorer som påverkar forskningens upplägg-
ning och design) ”utvärderingens organisation” (hur utvärderingen genom-
förs), ”egenskaper hos utvärderingsresultaten” (hur resultaten presenteras eller 
förhåller sig till de kunskaper som finns sedan tidigare) samt ”egenskaper hos 
användarna” (egenskaper hos den organisation och de personer som tar emot 
resultaten).  

Av de nämnda kriterierna skall vi alltså kort referera till Nydéns redogö-
relse för studier av vilken betydelse egenskaper hos utvärderingsresultaten har 
för användning i det omgivande samhället vetenskapliga, eller med andra ord 
vad man inom den utomvetenskapliga världen uppfattar som viktigt för att resultaten 
av till exempel en utvärdering skall uppfattas vara användbar. Nydén (1992, s 113ff) 
sammanfattar några centrala faktorer för förståelsen av denna fråga som: ”tro-
värdighet”, ”handlingsorientering”, ”konformitet” med tidigare uppfattningar 
samt ”utmaning av status quo”.  

Den första faktorn refererar till största delen till hur användarna uppfat-
tar själva den vetenskapliga metoden. Uppfattningen om tillförlitligheten 
sammanhänger med hur mottagarna bedömer forskarens objektivitet, om me-
toden har intern konsistens och om statistiskt tillförlitliga metoder använts.  

Den andra faktorn, den om handlingsorientering, handlar om huruvida 
utvärderingar ger sådan förslag som går att påverka eller inte. Utvärderingar 
som ger konkreta förslag till förändring som mottagaren uppfattar sig ha möj-
lighet att förändra, eller utan mycket stora ansträngningar har möjlighet att 
förändra har alltså större chans att få genomslag.  
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Den tredje faktorn, konformitet, berör frågan om hur mottagarnas benä-
genhet att förändra sitt beteende sammanhänger med den grad av samstäm-
mighet/konformitet som utvärderingen har med den uppfattning som motta-
garen sedan tidigare har. Här tycks det vara så att det finns ett betydande mot-
stånd mot att acceptera utvärderingsresultat som går emot den uppfattning 
mottagaren sedan tidigare har. Resultaten får inte strida mot den ‘intuitiva 
uppfattning’ som mottagarna sedan tidigare har om det aktuella problemet.  

Den fjärde faktorn, slutligen, den om utmaning av status quo innebär att 
ett utvärderingsresultat kan vara framgångsrikt om det tillför nya infalls-
vinklar, och nya kunskaper kring en fråga som mottagarna har sökt, eller söker 
lösningar på.  

8.3.3 Nyttan med FoU-projekt 

Vi har tidigare hävdat att Triaden-projektet kan sägas ha sökt innefatta främ-
jandet av både ett vetenskapligt/akademiskt perspektiv och ett utomveten-
skapligt kommunalt perspektiv i sitt syfte. I den nu gjorda genomgången kan 
vi se att utgångspunkten för vad som är god kvalitet och vad som uppfattas 
som relevant i FoU-projekt är olika, och skiljer sig åt på ett antal punkter, mel-
lan det som kan kallas ett inomvetenskapligt och ett utomvetenskapligt per-
spektiv.  

Detta innebär att det inte är orimligt att anta att det även för frågan om till 
vilken nytta Triaden-projektet kan uppfattas varit finns två potentiellt konflikt-
fyllda positioner. Ur den ena bedöms resultaten utifrån inomvetenskapliga 
kriterier om hur vetenskapliga utvärderingsprojekten varit, och i vilken mån 
de enskilda utvärderingsprojekten, och Triaden-samarbetet som helhet, uppvi-
sar relevans och samhällsrelevans. Ur det andra perspektivet bedöms de gjor-
da utvärderingarna utifrån mer utomvetenskapliga kriterier som har att göra 
med huruvida det arbete som bedrivits inom projektet haft någon påverkan på 
den kontext/omgivning som den verkat i, och om den resultaten tagits emot 
på ett sådant sätt att de för den utomvetenskapliga världen, mottagarna inom 
den kommunal världen kan anses vara relevanta.  

8.4 Avslutande konklusioner  

Av intervjuerna med de medarbetare som arbetat i projektet och den diskus-
sion som förts i denna avslutande del av rapporten framgår klart att frågorna 
om Triadens kvalitet och relevans hela tiden varit aktuella och diskuterats, of-
tast dock inte med samma grad av explicitet och grad av abstraktionsnivå som 
resonemanget vi här har sökt föra.  

Det vi kan konstatera utifrån ett forskningsperspektiv är att de utförda 
utvärderingarna inte i första hand har syftat till att utveckla bättre vetenskapli-
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ga metoder. Snarare är det som prioriterats den konkreta verksamhetsnyttan. 
Utvärdering har ofta fått fungera som ett kontrollinstrument och inte i lika hög 
grad som utveckling av projekten. Vad beror den skeva balansen på kan man 
fråga. Ett skäl kan vara begränsade resurser (tid och kompetens) och ett annat 
att styrgruppen har tolkat syftet och sett uppdrag på ensidigt sätt. För vissa 
kommuner användes Triaden-resursen som ett vanligt kommunalt utvärde-
ringsuppdrag. Bland annat gjordes inga ”kommunöverskridande” projekt.  

Har projektet tenderat att uppfylla en förväntad föreställning om en 
uppdelning mellan de som skall utföra (kommunalanställda utvärderare) de 
som skall styra utförarna (ledningen/styrgruppen) och de som skall forska och 
reflektera (forskarna som inte återfinns inom den kommunala hierarkin). Vil-
ket inflytande på denna inriktning har styrgruppen haft? Kan det ha spelat in 
att styrgruppsrepresentanterna haft lättare att förstå det administrati-
va/styrande dimensionen av utvärdering snarare än det verksamhets- och 
kvalitetsutvecklande? Ytterligare en fråga i sambandet med detta är om styr-
gruppens fokus på den ”kontrollerande” aspekten av utvärderingar gjort att 
gemensamma projekt hamnat i bakgrunden? Är inte det något typisk för 
kommunal verksamhet (till skillnad från teori-kunskapsutvecklande akademi) 
att det långsiktiga arbetet prioriteras ned och de konkreta akuta uppgifter (ge-
nomföranden) begränsats av snäva tidsramar. 

Angående frågorna ovan kan man jämföra med de tankar kring placer-
ingen för och inflytande över FoU-centra som skall arbeta med inriktning mot 
kommunal socialvård som Westlund (1997) för när han driver tesen att FoU 
bör förläggas inom kommunen, och inte inom universitets/högskolevärlden. 
Kanske visar Triaden-projektet på de svårigheter som FoU kan möta inom en 
kommunal hierarki. Något som Westlund kanske inte uppmärksammar i till-
räcklig grad? 

Den kritiska frågan har en något pessimistisk ton kan tyckas. Vi ser det 
dock inte som en omöjlig uppgift att skapa broar mellan forskarvärlden och 
den praktiska verksamheten. Vår poäng, vilket vi tycker att erfarenheterna från 
Triaden-projektet ger stöd för, är att överbryggande arbete av detta slag måste 
ses med öppna ögon för vilka komplikationer frågan innehåller. Möjligen har 
denna medvetenhet saknats hos aktörerna inom Triaden-projektet men samti-
digt varit något som ökat genom projektet. 
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9 EFTERORD 

Som medverkande författare till denna rapport och med särskilt ansvar för 
avsnittet ”metautvärdering” vill vi göra följande kommentarer. Att skriva en 
slutrapport till ett projekt kan göras med olika ambitionsnivå. På ett grund-
läggande plan kan en avrapportering ske genom att konkret beskriva vad som 
har gjorts i projektet samt lämna en ekonomisk redovisning.  

I denna rapport har ambitionen varit högre. I rapporten beskriver vi, till-
sammans med utvärderarna i projektet, vad som har gjorts. Dessutom gör vi 
ett försök att utvärdera och reflektera över förutsättningar för utvärderingspro-
jektet. På grund av en snäv tidsram har dock vår utvärdering och metaanalys 
inte kunnat genomföras med några mer avancerade metoder. Delar av rappor-
ten har således brister. En sådan är att urvalet av de fall som vi granskar skulle 
kunna ges en klarare redovisning av urvalskriterier. Vår bedömning är att ur-
valet är representativt för de utvärderingar som har genomförts i projektet, 
vilket dock borde motiverats tydligare. En annan kritisk punkt är att framställ-
ningen av problem kring projektarbetet något ensidigt betonar svårigheter 
inom den kommunala världen och relationen mellan styrgrupp och projektle-
dare, medan den akademiska världen kan förefalla jämförelsevis homogen och 
problemfri. Självfallet måste en sådan bild nyanseras liksom även bilden av 
kommunal verksamhet och forskningsverksamhet som så åtskilda världar som 
ges intryck av i framställningen. Som deltagare i forskarvärlden har vårt bidrag 
färgats av våra roller som forskare. En bearbetning som problematiserar fors-
karens roll i mötet med kommunal verksamhet och uppdrag av den typ som 
redovisas i rapporten är också ett angeläget område för fördjupad analys och 
forskning.  

Föreliggande rapport har redovisats för Triadens styrgrupp. Vi detta 
möte påpekades dessa kritiska punkter. Även styrgruppen pekade på sådant 
som kan utvecklas och förbättras i rapporten. Tillsammans med styrgruppen 
konstaterade vi dock att det inom de givna tidsramarna inte fanns möjlighet att 
genomföra någon ytterligare bearbetning och fördjupad analys. 

Ove Karlsson, FD 
Universitetslektor, Mälardalens högskola 
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